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ВИДАЄ ЕТНОҐРАФІЧНА КОМІСІЯ 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ПЕНЯ ШЕВЧЕНКА. 

Т. XXXI—XXXII. 

І. Свєнцїцьтш: Похоронні годосїня. 

В. Гнатюк: Похоронні звичаї й обряди. 

У ЛЬВОВІ. 1912. 

Накладом Товариства. 

& 3 друкарні Наукового Товариства імен» Іь вчепив. 
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В КНИГАРНІ' НАНКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА 
у Львові, Ринок, ч. 10. 

ось які виданя, що поторкають ся етнографії: 

Грушевський АГ. 

можна паорти 
Антонович В., Чари па і країні .. 

Бодяпськпй О., Українські казки. • • 
Верхратськнй Іван, Знадоби для пізнанії угро-руоьких говорів,т. 1—2 по 
Вовк Хведір, Кавказ і Карпати. Деякі проби етнольоґічних зближень 

„ Українське рибальство у Добруджі. 
) _ Антропометричні досліди укр. населеня Галичини. Буковини 

й Уго| ндпіїи. 
Гнатюк Володимир, Словацький опришок Яношік в народній поезії 

, Руспнп Пряіиївськоі єпархії і їх говори 
„ Словаки чи Русини .... ... 
„ Пісенні новотвори в укр. руській нар. словесності! . 

г Угроруські духовні вірші. 

п Народна пожива на Войківщннї .... 

я я Венлв в Кересгурі •. 
Бойківське восїле в Мшанци ..... 

п я Віршована легенда про рицаря і смерть . 

Хоцепський співапник Левицьких .... 

Легенда про три жіночі вдачі. 

Історія України Руси т. І (містить огляд староруського 
побуту .......... 

„ Розвідки й патер і яли до історії України-Руси, т Іі. 
містить між шипим пісні з поч. XVIII в. 

,. Етнографічні категорії й культурно-архсольоґічні типи 
в сучасних студінх ехідньої Европи .... 

,. Спірні питаня староруської етнографії .... 

Доманицький В Піонер української етнографії (Зоріян Доленїя-Хода 
ковский) 

Еґан Е., Руські селяни на Угорщині. 
Етнографічний Збірник, т. 1. Містить: М. К р а м а р е п к о, Різдвяні 

святки на Чорноморіі. — О. Р о з д о л ь с ь к и її, Іалпцьк: народні 
казки в Берлині чов. Бродського. — О. Шимчєико, І критські 
людські вигадки. — Програма до збираня відомостей про українсько- 

руський край і нарід, удожена членами Наук. Тов. ім. Шевченка 
Етноґрафічннй Збірник, т. 1і. Містить: В. Гнатюк, Лірники, лір¬ 

ницькі пісні, молитви, слова і т. и. з нов. Бучанького. — Ю. Жатко- 

впч, Замітки етнографічні з Угорської Руси. — Литрофан Ди¬ 

нарів. Чорноморські народні казки й анекдоти .... 

Етнографічний Збірник, т. III і IV. Містить: 
В. Гнатюк, Етнограф, матеріали з Угорської Руси (Легенди, Новелі. 

Казки, Байки. Оповідана про історичні особи, Анекдоти), том по . 

Етноґрафічпий Збірник, т V. Містить: 
М. Дика рів. Народна гутірка з поводу коронації. — М. Єн див. Із 
народньоі памяти про пашципу. Гуцульські примівки (ріжішх запису¬ 

вачів).— Ф. Колесо а. Людові віруваня на Підгірні в с. Ходовнчах, 
Стрнйеького пов. - І. Фрапко. Людові віруваня на Підгірні (до¬ 

повнене до попередньої статїі. — І’. Кнйндль. Фолькльорпі мате¬ 

ріали і инші дрібнїйші статі ........ 

Етнографічний Збірник, т. VI. Містить: 
В Гнатюк. Галицько-руські анекдоти. 

Етнографічний Збірник, т. VII. Містить: О. Р о з д о л ь с ь к и й, Галицькі 
народні казки . . . . • • ■ 

Етнографічний Збірник, т. VIII. Містить: О. Розд о л ьеький, Галицькі 
народні новелі 

ЕтноГрафічппй Збірник, т. IV. Містить: В. Гнатюк, Етнографічні ма¬ 

теріали з Угорської Руси. Т. III. (1. Матеріали записані в ком. 

Земплин. Шарош. Спіш. II. Піснї записані в Бачцїі . 
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ВИДАЄ ЕТНОҐРАФІЧНА КОМІСІЯ 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНЙ ШЕВЧЕНКА, 

т. XXXI—XXXII. 

І. Свєнцїцький: Лохоронні го/іосїня. 

/і. Гнатюк: Лохоронні звичаї й обряди. 

У ЛЬВОВІ, 1912. 

НАКЛАДОМ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА 

З друкарнї Наукового Товариства ім. Шевченка. 
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І. 

Похоронні голосїня. 

Зібрав 

Др. Іляріон Євєнцїцький. 





5ід редакції. 

Отся книжка мала вийти ще в осени минулого року, але 
з ріжних технічних причин, появляєть ся аж нині. 

Більше як чотири роки тому ухвалила етноґрафічна комісія 
приступити до видаваня корпусу народнїх пісень. Зараз намічено 
поодинокі особи, що заявили охоту взяти участь у праці над ви- 

данєм корпусу і поручено їм прпготувуватп відповідні матеріяли. 
До корпусу пісень постановлено втягнути також похоронні голосїня, 

що хоч своєю формою переважно відбігли далеко від звичайної 
пісні, але всім иншпм належать цілковито до неї. З оглядуж що 
голосїня вяжуть ся стисло з похоронним обрядом і видані окремо 
булиб нераз навіть не ясні, постановлено дати прп голосїнях та¬ 

кож описи обрядів, лише перші вибрати до одної частини, а другі 
до другої. Редакцію голосінь узяв на себе др. Іл. Свєнцїцький, 

а обрядів підписаний. Швидко видруковано в сїй справі квестіонар 
і порозсилано ріжним особам з просьбою записувати потрібні ма¬ 

теріяли. За якийсь час почали вони надходити, хоч на жаль не 
в такій мірі, як повинні би. Між иншим надіслав др. 3. Кузеля 
описи буковинських обрядів (з виїмкою опису п. 0. Ракової), 
і заявив охоту написати до них передмову з причини, що сим 
предметом займав ся вже від довшого часу. До голосінь зладив 
передмову др. Іл. Свєнцїцький. Так повстала отся книжка. 

Матеріяли в сїй книжці в обох частинах уложені з заходу 
на схід нашої етнографічної території. Коли одначе до першої 
частини повтягано і передрукн, то в другій частині подано лише 
не друковані ще матеріали. Маємо надїю, що вони подадуть до¬ 

кладний образ похоронних українських обрядів тим більше, що 
таких повних і докладних описів як: Метра Шекерпка, А. Они- 



щука, П. Тарасевського, М. Зубрнцького, не було доен в нашій 
літературі. А належить зазначити, що в богатьох випадках запи¬ 
сувачі звертали увагу і на такі обряди, що вже нині вийшли 
з ужитя і стали культурними пережитками. Тим більша їх вага 
для історії нашої культури. 

Видаване корпусу пісень річ не легка не лише з огляду на 
свій обєм, але й з огляду на те, що треба збирати ще нові варіанти 
пісень, де лише можна, щоби при їх помочи можна було зконтро- 
лювати старі записи, не лиш кепсько нераз записувані, але й умисно 
фальшовані. Такі записи найвпсшпй час робити тепер з як найбіль¬ 
шою енерїією, щоб уратувати ще те з нашої народньої поезії, що 
можна. Народна пісня, як і загалом увесь фолькльор, усї народні 
звичаї, народне житє, народна ноша і т. д. вигибають і зміняють 
ся так швидко при теперішній освіті, широких комунікаціях зелїз- 
ничпх, при численній зарібковій еміїрації, при напливі сільської 
людности до міст, при ріжних краєвих і державних законах, що 
управильняють і немов унїформують жнтє народа, що за кількаде¬ 
сяти літ не лишить ся нічого з теперішнього народнього побуту, 
коли його не заховаємо бодай в записах. Навіть вигляд села за 
кільканайцять літ буде зовсім пншпй, як нннїшний, коли переве- 
деть ся в цїлости хочби тенерішний будівельний закон. Хто лиш 
може проте, повинен прийти етнографічній комісії в її праці в по¬ 
міч, бо лиш те, що вдасть ся нам тепер урятувати від загину, 
лишить ся нашим потомкам як доказ теперішнього нашого житя. 
Так само найвпсшпй час зорганізувати в нас порядний етногра¬ 
фічний музей, щоб за недовгий час не було за пізно брати ся до 
нього. Тому до праці всі охочі, 

...Бо пора се великая єсть... 

Львів, 12. X. 1912. 
Вол Гнатюк, 



Передмова. 

На сей том зложило ся 288 голосінь, з чого 139 не були ще оголо¬ 

шені друком, а решта передрукп. Хоч зібраний матеріал далеко ве ви¬ 

черпує всього богацтва народньої української поезії сього роду, то все 
таки перед нами досить ярка картина почувань і уяви значної частини 
українських земель. Йдучи з заходу па схід, маємо в сім томі голосїня 
з таких околиць : з Бойківщпнп, галпц. Неділя, Гуцульщини, Бу¬ 

ковини, рос. ІІоділя, Київщини, Чернпгівщпни, Курщини, Лубеищпни, 

Харківщини, Херсонщини, Катерипославщинп. Можна падїяти ся одначе, 

що том сей зверне увагу ширших кругів української суспільностп на сю 
так мало досліджену область народньої словесности і дасть можність 
дальшим дослідникам збільшити його обєм у кілька разів. Особливо, 

коли зважить ся велику конечність збпраня голосінь, поки сен звичай 
не пропав — чи то під впливом церковного навчаня, чп завдяки иано- 

рови новітньої культури, чп в кінці через природний розвій нових форм 

творчостп на місце залишеної глубокої старини. 
А голосїня своїм походженєм сягають дійсно глубокнх діб пра- 

людства. Правда, українські голосїия можна прослідити по староруським 

і ришпм письменним иамятнпкам ие дальше XII в. (по літописам), але 
взагалі у всесвітній літературі находимо їх слїдп і уривки вже на яких 
чотири тисячі літ до нас*). І дїйсио, йдучи дорогою порівнапя укра¬ 

їнського голосїня з пншпмп, новітних і старих записів, розбираючи 
поодииокі складники голосінь (їх мотиви, поетичні образи) на первісні 
частки і зародки самі собою і в порівнавю з найстаршою обрядпою пі- 

*) Більше про се в моїй студії „Похоронне голосїнє і церковно- 
релїґійна ноезія“ Львів 1910. (Зан. Б. Т. ім. Ш. т. 93 — 4 ст. 1 —17. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 1 



снею, ми переконуємо ся, що перед нами витвір прадавної традиції. 
Колиж так само розібрати почуваня оплакуючих своїх дорогих мерців, 

то знайдемо і льоґічний підклад для думки про прадавність і україн¬ 

ських голосінь у людській психицї. 

Не дивно тому, що європейські дослідники народвьої творчости 
звернули вже давно бачну увагу на похоронне голоеїнє, стараючись пе¬ 

редовсім зібрати як найбільше матеріалу. Згадаю тут тілько литовські 

(Юшкевич, Вольтер), великоруські (Барсов), білоруські (Шейн), ру¬ 

мунські (Магіапи), сербські, болгарські, новогрецькі, італїянські і фран¬ 

кські досліди і збірки*), що давно випередили в тім напрямі укра-_ 

їнських дослідників. 

В основу укладу зібраного матеріалу беру збірного творця голо¬ 

сінь — жінку, починаючи від матери, що оплакує вмерлу дитину. При¬ 

чина сему — вайяркійший вираз поетичної уяви, пронпкнутої болем 
душі, що довгий час жила фізично і морально в нерозривній злуцї 
з покійником. Сю передвзяту (апріорну) думку стверджує і дійсний склад 

самих голосінь. Найбільше ліричної поезії, в повнім значіню слова, 

знаходимо тільки в голосїнях материн, коли тимчасом в пншпх годосїнях 

чуємо нераз, поруч із поетичним виразом щирого чутя, і нещирі чужі 
вислови. На другім місцп поставлено плачі вдовиць з огляду па тісну 
злуку почувань осироченої матери й овдовілої жінки з почуванями п по- 

ложевєм сиріт. Инша причина такого порядку — в тотожности творця 
материнських і вдовичих голосінь, яким являєть ся самостійна одиниця 
суспільности — замужна жінка. їй належить у сїй збірці переважна 
часть голосінь (за дітьми, за мужем). Сирітські голосїня і за найближ- 

шою ріднею (братом - сестрою) поставлені на переході від переважно 
ліричних висловів глубокого жалю до голосінь, пізнїйшої формації, зло¬ 

жених на взір попередніх, як складник похоронного обряду. 

Посеред сих відділів заховуємо порядок ґеоґрафічпого розкладу 
українських земель від заходу на схід. Провідною гадкою такого укладу 

було — виказати язиково-поетичну звязь однородних голосінь даної міе- 

цевости; тим більше, що при такім укладі лекше прослідити їх звязь 
із голосїнямп сусїднпх племен. Тому то й позіставлено правописні осо- 

бливости оріґінальнпх новійших записів. Можнаб, правда, з огляду на 
головний уклад голосінь що до розвою лїрично-поетичпого мотиву, уло- 

жити їх усі таким самими порядком, без огляду на творця і місцеве 
походженє. Але в такім разі годі булоб назвати такий уклад можливо 

*) Література предмету і його огляд що до мотивів — ор. сії. 
ст. 18—22. 
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обєктивним, а радше елективним для студії, що одначе належить уже 

до волі кождого дослідника. Тому ми й залишили його. Чисто їеоґра- 

<})ічвий уклад був виключений тим, що значна часть оголошених голосінь 

уже так уложена. 

Будова голосінь в головній основі нерівномірно ритмічна, відпо¬ 

відає протяглому речітатіву в повільнім маршовім темпі. Найліпшим 

взірцем її може ноелужити N-0 1: 

Моя ти дитинко солблка, моя! (12 складів) 

Кудаж ти йдеш від мене, куда Р (10 складів) 

Рибочко, лебідочко! вернйж ти ся, верни! (13 складів) 

в якім маємо два ріжні ритми, а се двох перших стихів і останнього. 

Два перші послугують ся амфібрахами; кінцевий хоріямб другого стиха 
лучить у собі вираз жалю і питаня. За те третій стих почпнаеть ся 
і кінчить ся паголосом, повторяючи по кождім наголошенім три венаго- 

лошені склади. 

Візьмемо N-0 4: 

Дитинко мо§, галочко моб, (10 скл.) 

яблучко мо£, сатарнеє мо4! (11 скл.) 

Одкотйло ся, одщепйло ся — ти од мене ! (14) 

Будова сього голосїпя основана на злуцї чотирьох ударних і 6, 7, 

10 неударних складів. Розміщене їх не даеть ся уняти в певне стале 

правило, як довго нема в нас дальшої частини голосїня, але вже сей 
уривок — у порівнаню з N-0 1 — дає нам основу для деяких здогадів. 

Порівняємо будови обох голосінь : 

N-0 1. N-0 4. 

и’ ^ ^^ 

у и и 
4/с 

V ’ із ІЗ ’ а/ 

І) ' ^ “ ЬЗ ' 
' V V || ' ІЗ ІЗ ІЗ ІЗ ' 

ІЗ ІЗ' ІЗ ІЗ || * ЇЯ ’-3/то 

В обох разах видимо залежність виразу чутя від відношеня ста¬ 

лого числа наголосів до ненаголошених складів. Наголосів у кождім 
стиху — чотири. Нерівність же ненаголошених складів і нерівномір¬ 

ність їх розкладу дає нам вражінє филї, що постепенно виростає і на 
якийсь час зникає, що очевидно є природним вислїдом ритму зфильова- 

дого чутєм горя серця і кровообігу голосїльницї. 
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Свідчить про се і мельодія голосїня, яку можна назвати 
снівом через плач. Користуюсь записом з м. Мурафи, Под. ґуб., зробленим 
п. Мпх. Задвірпим від Марії Лїщучки. 

кан-на- я! Хто те-бе там го-ду-ва-ти бу-де? Хто те-бе, 
/Г\ 

І 1 і 1 1 і і і —— -1- -;- 
» • в » # ш 1 4 » 00 - і 

' 0 ш 0 —0—0- 

Ма-неч-ко, до-гля-да-ти бу-де? Там ппльну-ва-ти бу-де? 

Ди-тин- ко мо- я, дн- ти- но! ор- лич-кож мо- я! 

Чо- го ти по- ли- ну- ла од ме- не, до- цю мо- я? 

Го- луб- ко мо- я, зі- роч- ко мо- я! Хто те- бе 

до-гля-да-ти бу-де? А як я бу-ду без те-бе те-пер-кі? 

а яж ні-ченьки не спа-ла, тіль-ко до-гля-да-ла те- бе. 
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В иншпх голосїнях знаходимо нерівномірний ритм речітатіва дум, 

що відповідає, очевидно, епічному оповіданю про мерця, чи то про від¬ 

ношене живого до нього. Іір. н-р 199 : 

1. Моя й матінко — моя золотіеїнька! 

(2, 3, 4 стихи тогож розміру), 

5. Як я буду — без вас звикать ? 

(6. той сам розмір). 

7. Я буду рано вставать, 

8. свою матінку споминать! 

9 і 10 як 5 і 6 

11. Буду я, моя матінко — малярів наймать, 

12. та буду свою матінку малювать. 

13. Що я вже не змалюю, 

14. так не такую. 

15. А хоч і змалюю: 

16. то вй мене не порадите, 
17. вй мене не поставите. 

18. Виж було раненько вставаєте, та нас розбужаете — хозяєвами 

наставляєте. 
Ся ритмічність переплїтаєть ся чисто пісенним складом (ст. 13—15), 

який в данім разі творить перехід від заводу до епічного оповідана 

18-го стиха в формі думи. 

Маємо серед зібраних голосінь іще один випадок впливу пісні на 
голосїнє, а се закінчене н-ру 21: „Ой мабуть я, мабуть — марно свої 

слова трачу, да пойду (я), сяду край могили — да гірко заплачу". 

В гуцульських голосїнях маємо комбінацію три і чотироударних 

стихів, що придає їм значно більше жпвости, ніж її маємо в голосїнях 

згаданого нами вище типу. 

Сі уваги про ритмічність голосінь — не тілько українських, але 
навіть взагалі — були конечні з огляду на необхідність ствердити, 

що голосїня є елементарними пробами пісенної творчости і народньої ме- 

льодії. Звернув уже на се увагу Ф. Колесса в „Ритміці укр. народ, 

пісень" (Льв. 1907 ст. 41—3), але очивидно, питане се тілько очікує 

належного розслїдженя і рішеня. 

6 ще инші докази на те, що голосїнє належить до пісенно-поетич¬ 

ного відділу народньої словесности. Се — поетичний ритм, що вяже 
поодинокі льоґічні і синтактичні фрази таких припадкових імпровізацій 
у нерівномірно-ритмічну строфу. В тім зглядї можна кожде голосїнє без 
найменьшого труду розбити на строфи о нерівноскладних стихах з одно¬ 

стайно повторюваними примітивними римами. Місцями риму нема, але 

се тілько хвилевий перерив, або уступка певному ритмови. Характерне- 
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твчною цїхою голосїльного риму е його поява і внутрі стиха, напр. 

в здрібнілім — ойко,-іойки,-ойка голоеїнь із Лаврикова, або в укра¬ 

їнських : З Миколи — тай ніколи, не нажилась — не наговорилась, 

з’обує — прогодує, доглядать — зберегать, малярі — крамарі - матері, 
бачили — виділи — здибали, Рим — Крим*). 

Але й рим не всюди видержаний, подібно як се було з ритмом. 

Тому належить звернути увагу на дальші зародки поетичної творчости 
в голосїнях. Маю тут на думці поетичні образи, форми, порівнаня 
й епітети, що — навіть у разі браку певної ритмічности і риму — да¬ 

ють право великій частині голоеїнь на назву поетичного твору. У кождого 

мерця свої окремі епітети відповідно вікови й походжевю, не тілько 
з ознакою чутя любови, але й із характеристикою його значіня для 
оплакуючих. Не лишаєть ся іноді без сеї картинної поетичної характе¬ 

ристики нї одна частина тїла мерця, нї його домовина, могила, ні 
в кінці — оточене. Деколи сі епітети і порівнаня, особливо з природи, 

переносять нас у глибоку глибину людського житя близько жерел давно 
забутого народнього світогляду**). 

Перейдемо в коротцї сї моменти, бо вони найліпше свідчать про 
первісний обрядовий характер і глубоку давність голосінь. На Гуцуль- 

щиві' заховав ся звичай вінчати незвінчаного мерця з живим — судженим. 

Нарубок говорить про се виразно в своїм голоеїню : „їй, Анночко, с котров 
я маю си жинити”. На рос. Поділю е осібний обряд вінкоплетин, як на 
весїлю молодої, з відповідними голоеїнями. Матерп спомипають з жалем 

у своїх нлачах за неодруженими дітьми, що справляють їм таке вбоге страшне 
весїля, при чім зятем називають то могилу, то смерть. — 6 й призиви зачи¬ 

няти віконечка — ворітечка та не пускати небіщика з дому, що нам таки 
нагадує подібний весільний обряд. А в инших постійно питають мерця, 

коли прийде — припливе — прилетить у гості, в якім виді — та як 

*) Звернув на се увагу В. Данплов в Кіев. Стар. 1905, XI—XII 
ст. 202—4 в статі: „Одна глава обь. укр. народннхь причнтаніях'Ь. и 

**) В українській етнольоґії звернув на се увагу В. Данплов, 
особливо в статі' „Порівнаня весїля і смерті в українських погрі- 
бових голосїнях” (Україна, 1907, VI). До нього були деякі уривкові 
проби ввязати сї частини ріжних діб культурного житя України в Кіев. 
Старині 1885, IX, стор. 73 — 84 (Малоруськая похоронная причеть 
и миеическое ея вначеніе), та в статях Е. Сіцинского — „Сближеніе 
смерти сг рожденіемщ и браком^ вь народ, поззіи”, „Народния нред- 
ставленія о загробном'ь мірі”, „Погребальние н поминальнне обряди 
в Подоліи” (Подол. Епархіал. Від ом. 1885 К-о 18, 24, 1886, 
N-0 28 и 1887 N-0 9—10). З неукраїнських праць у сім напрямі важні 
студії д-ра уап йег Меиіеп про литовські плачі (1907), Барсова про 
великоруську причеть (1872) і Магіапи про румунські (Іптогтіпіагеа 
1а Котапі 1892). 
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його стрічати, угостити і чим. Сеж відгуки віри в окреме житє небі- 
щпка-духа, якого яа тім світі' стрітять рідні і приятелі і він оповість 
їм про горе живих і, взявшись за ручки з ними, може й у гості прийде. 
Обряди похоронні — ставити воду й хліб на вікні для „душі", вка¬ 
зують ясно на тісну злуку поодиноких фраз у голосїнях про гостину 
з сею глубокою давнииою. Свідчить про се й отся фраза: „стенами 
літатиму — як голубка густиму, садками літатиму — як зазуля ку¬ 
ватиму”. А се не виключно українська віра. Вона та сама й у Велико¬ 
русів, і Білорусів, і Литовців, і Румунів, і взагалі у всіх народів, пго 
завдяки повільному вплпвови новітної культури і нового світогляду, не 
зірвали ще звязий з фрагментами прадавної людської думки — віри. 

Про тісну звязь голосїня з певним обрядом свідчить і захована 
декуди роздільність частин голосїня, які прикладають до певних мо¬ 
ментів похорону. Вище було вказане на вінкоплетини. На тім же рос. 
Поділю є ще такий звичай: Як мерця винесуть на двір, родичі зупи¬ 

няють домовину, ставлять її на землю, а старший з родини звертаеть ся 
до зібраних зі словами: „Люди, товариші і сусіди, покійник прос ть 
у вас ирощеня — простіть йому і прощайте!® Люди відповідають: 
„Най Бог простить!" — так трпчи, по чім плачуть*). На цвпнтарі-ж 
плачуть у Білоусівцї, Под. ґуб.: „Діти мої (брати, сестри...), діти мої 
милі! стрічайте, бо йде батько (мати), пригортайте його, приголубте 
його — кукурудзко моя!" В Сьомаках голосять: „А вийди, вийди N— 
та здибай свою сестричку (братчика, маму...) — а вийди N до неї, 
а прийми там її, а приголуб її, як я голубила, а нагодуй її в понеділок 
рано, а розчеши її, як я розчісувала, а вмий її з небесної роси." — 
Бінчуки кінчать похорон і голосїнє формулою: „Вічная ему память, 

дай Боже ему небо, а нам здорове. Нехай з святими спочиває, а нас 
довго дожидає. Дай Боже ему на тум світі царство небесне, а нам на 
етум світі, щоб Бог продовжне літа з дітками і товарцем**)". 

Все те не припадкове, не самовільне — се строгий обрядовий ка¬ 
нон, в якім голосїня творили колись основну складову частину, поки 
умовини культурного житя не виділили їх з похорону в толєрований 
пережиток. 

На обрядову сторону голосінь вказують і инші моменти, як дія- ' 
льоґічна форма питаня (мерцеви) і відповіди (від іменн мерця), або за- 
зивів до мерйя, як до живого. Можна-б се, що правда, вважати поетич-^ 
ним образом, але тоді він ледвп чи був би так розповсюднений між усїми 
народами арійського пня, особливо між вище згаданими балто-славяно- 

*) По запису А. Богдан — Сокольського в с. Соколі, Нод. Губ. 
Кам. пов. 

**) Д. Г. Булгаковскій, Пнчуки, ст. 186—7. 
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романськими. В тих уривках діяльоґа і можна добачати фрагменти ко¬ 
лишнього похоронного обряду, в якім між нншими, звертали ся до вмер¬ 

лих із подібними заклонами і зазивами, як до живого. Вкажу тілько 
на похоронний обряд Ріґведи (гл. „ІІохор. голос.“ ст. 53—4), в якім 
значна часть молитов похоронного чину має основу за розговор живих 
із мерцем. 

Порівняна таблиця епітетів. 
Переходимо до огляду епітетів, як головного складника голосінь 

та всякої людової словесности взагалі. 
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56 вишенька . . . 56 

57 вірниця .... • о7 

58 вуєчко .... 58 

59 ґазда. 50 

60 галочка .... 1 60 

61 голуб, - ка, - чик, 61 

- чичок, - ятко, 
- очок,-я,-очка, 
-онька. . . . 5 14 13 5 3 17 11 2 3 • 1 . 1 2 2 1 . . 

62 горювальник,-иця 1 • • • 3 1 62 

*) Два рази з приставкою „най-“. 
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1 

П
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1 

63 господар, - ик, 
-енько, господняя 2 і 6 і 

63 

64 гребець .... 64 
65 дєднк . 65 
бо дитиночка,-ятао . 

діти. 1 2 
66 

68 дївойка .... 68 
69 дідуньо,-уячкик . 68 
70 добрінечка. . . 1 70 
71 доля,-енька . . 1 1 71 
72 ДОЦЯ. 72 
73 дружина, - очка 73 

-онька,-дружи¬ 
но мій. . . . 

і 

74 душейка,-ка . . • 2 1 74 
75 ДЯДЯ. 75 
7 (> жадоба,-ібниця . 76 
77 зазуленька, ечка 

-ька,-енько мій . 5 

1 

14 і 
і 1 • 77 

79 заступниця . . 1 79 
80 здорове .... 80 
81 зернечко . . . 81 
82 зіронька .... 82 
83 золото,-тко . . . 1 2 1 83 
84 іекальниця . . 1 84 
85 кавалерочок . . 85 
86 канареечка . . 86 
87 карочка велика . . . 1 87 
88 картина .... 1 88 
89 квіт(оч)ка . . . 89 
90 кидальник . . . 1 90 
91 княгиня, князь . , 9 7 . • . . і , , , , . 1 1 91 
92 колосочок . . . і 92 
93 комашечка . . . 93 
94 копільник . . . 1 94 
95 коряилець . . . 95 
96 королейко . . . 96 
97 косарик .... 97 
98 коханочка . . . 98 
99 крашаночка . . 99 

100 ластівка,-очка . 2 6 і 100 
101 лебедочок, - ідоч- .01 

ка. і 
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102 люба, любка,-чик 1 і і і І 102 
104 маківка .... , 2 1 104 
105 мамка, мамочка, 105 

мамунепка, ма- 
тпнька, матінка . 

106 місячик .... л , 106 
107 міщаночка . . . . 1 . . . • 107 
108 молотничок, мо- 108 

лотї.іьник . . . 
109 мужиаек .... 109 
ИО мучиниця . . . ПО 
ПІ надія. 111 
112 ненька, ненько . 112 
113 нещасниця,-ичка . 1 113 
114 пу:кда гірка, стра- ,14 

шна (без мужа) . . . . 2 
115 одрада .... 115 
116 омелиночка . . не 
117 орел ...... . 1 117 
118 охвецерочок . . 1 18 
119 павочка .... 119 
120 паняночка, панич 2 2 . 120 
121 пара. 121 
122 пастух, пастушок, 122 

-шейка .... . 1 3 
123 переміночка . . 2 1 123 
124 перепелочка . . 124 
125 плугатор . . . 125 
126 побігунчик . . . 120 
127 погонич .... 127 
128 покривонька, по- 128 

кривочка, -пя- 
тїнка. 

129 половина . . . 129 
130 помазушка . . . 130 
131 помітушка . . . 131 
132 помічник,-иця . . 1 1 132 
133 порада,-ниця,-ик, 133 

-онька,-очка. . . # , 2 . 12 4 , . 1 1 
134 послужка . . . 134 
135 потїшенька . . 2 3 135 
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136 правда, правдоч- і 36 

ка, -онька . . . 1 і 4 . 8 

137 приятель, прия- 137 

138 138 

139 

140 пташка .... 2 і 140 

14 1 141 

142 142 

143 143 

144 144 

145 робітник,-ця,-чок . 2 2 145 

146 родина, родпноч- 146 

ка, -птелька. . 3 2 2 . 1 

147 рожа, рожевая 147 

148 розвадниця . . 1 148 

149 розлука (вічна) . 1 • 1 • 1 • • • • • • • • • • • • 149 

150 розмовочка, роз- 150 

151 151 

152 сестриця, -ичка, 1 о 2 

-ойка, -унейка . • 
153 серце . 1 1 153 

154 154 

155 скидальниця, ски- 155 

тальничок. . . 1 і 

156 156 

157 сокіл, - оля, -тко, 157 

-олик, -онько . 2 1 5 5 . 1 є 4 

158 соловейко, -Є6ЧК0 158 

-енчнк .... 1 2 і 
159 сонечко .... , 1 і • , і . . . . • . . . . 159 

160 160 

16! старанник . . . . . 1 і . 161 

162 сторож прихорош • 1 62 

163 страдальиик,-пця 163 

164 1 64 

165 сусіда, сусідочка, 165 

-онька .... 
166 тато, татко, та- 166 

точко, татунень- 
ко, татусенько . 
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1С7 тетка, тїтуся, тї- 
тусечка.... 

167 

1С8 каличка .... 168 

169 тополечка . . . 169 

170 утївка,-очка . . 170 

171 утіха. • 171 

172 фіалочка . . . 172 

173 хазяйка,-ін . . . 173 

174 черешенька . . 174 
175 175 швачка .... 

176 щасте. 176 

177 щебетун,-юшка . і 1 2 177 

178 щепочка .... 1 1 178 

179 яблучко .... 2 , 1 179 

180 ягода,-ідка . . 1 3 180 

всіх голосінь . 11 40 46 43 2 64 42 п 9 5 2 2 2 1 3 2 1 і 287 

Розміщене епітету на українських землях вказує перш усього на 

значне число незалежні одно від другого голосінь, себ-то на їх орі- 

гінальність, на скілько може бути про неї мова в імпровізаціях людий, 

що жпють у приблизно однакових умовпнах житя. Сими спільними 
умовпнами вважаю сельськип побут і момент смертп. З другого боку 
однакові умовини дає нам спільність людських почувань і їх картин¬ 

ного виразу, через що — милий, дорогий, любий, солодкий.... пташка, 

серце, щасте, сонечко... можна ужити всім усюди, без посуду з чужого 
боку про яке небудь запозичене. — Те саме належить сказатп й про 
нїлий ряд епітетів з природи, — сокіл, зазуля, вишня, тополя, дуб, ма- 

ковка..., що війшлп вже в плоть і кров арійської, особливо аріо-евро- # 

иейської поетично-картинної мови. Остаток епітетів можна звести до 
означена відношена мерця до живих, або до опису його житя — отже 
до значівя найбільш яркого виразу оріґінальпої імпровізації на певну 
тему. До таких епітетів зачислимо : впжураний, впробляний, висушений, 

голодний — розвадниця, споминки мої. Більше годі знайти. 
Здавалоб ся отже на підставі огляду епітетів, що українські голо- 

сїня дуже одновидні повторена - варіанти певних усталених шабльонів. 

Коли одначе приглянути ся близше їх ріжноманїтности, розміщеню й узгляд¬ 

нити їх злуку, то переконаємо ся, що така гадка не стійпа, бо¬ 

дай для голосінь більшости українських земель, в яких стрічаємо свого 
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рода усталену фориу голосїня, але далеко не на стілько, як у народній пісні', 
або казні'. В пісні і казці маємо дійсну варіацію одного первісного 
епітету, але в голосїню сього нема, а коли є, то в дуже незначній мірі, 
про що низше й буде мова. 

Стверджують те деякі поетичні картини сяерти, що творять 
природний перехід від епітету до мотиву. Вони на вид тотожні, але 
ніколи не запозичені: — яблучко одкотило ся, щіпочка одщепила ся, ви¬ 

шенька зацвпла і відцвила, вишеньку вітри зло мали та листки на ній об¬ 

били, соловейки і зазульки одщебетали — одкувати, у людий весїлє — 

у мене похорон, сирій землі віддалам, зять — мурава зелена, тайного 
князя обібрала собі, зі смертю одружилась. Тай инші поетичні картини, 
як — „васплєчками пролітала, слізоньками поливала*, або „дубочок — 

батько", „батенько чужий — дуб сухий“, „холодна стіна — чужа чу¬ 

жина", та згадки про гостинці — тілько стверджують, що в голосїнях 
маємо продукт самостійної поетичної творчости — припадкової імпрові¬ 

зації, що по нпнїшний день заховала ся в певній загально принятій пое¬ 

тичній формі. Думати-ж на сій основі про неоріґінальність голосінь — 

значить стілько, що вважати взагалі народну словесність чимось дуже 
проблематичного походженя, без значного уділу в її вптвореню самого 
народу. 

Що епітет і поетична картина голосїня — продукт самостійної 
поетичної уяви і творчости народного духа, вказують на се й мотиви 
голосінь. їх можна і належить розділити на дві великі Групи: лірично- 

картинну і епічно-описову. В першій Групі переважають моменти щирого 
ч\тя і поетичної уяви, в другій сиомппп з житя і його реалістичного 

зибраженя. Після сих Груп і розставлені поодинокі мотиви в студії „По¬ 

хоронне голосїнє" (сг. 19—21). А що до поданої там таблиці мотивів 
іуді на підставі сього матеріалу додати що-небудь основного, тому сеі 
таблиці тут і не повторяєть ся. 

Переходимо до розбору голосінь. По свойому змістови вони скла- » 

дають ся — з окликів, що періодично повтаряють ся і з синтактично-гра- 

магичної злукп поодиноких окликів у льогічну цілість. На сій канві ме¬ 

режить поетична уява імпровізатора поодинокі образи туги-болю, пере¬ 

плітані епічними оповіданими зі спільного живому і мерцеви житя. Отже 
головною основою кождого голосїня вважаю оклик: ох, ой, і, ей, вейльо( 

ах... дитиночко моя, матінко моя і т. д. Кола додати до сего оклику 
цілу скалю ніжних прикметників — солодка, дорога, золота... дістаємо 
вже льогічну фразу. Дальша злука двох льоГічних фраз : оклик 4- прик¬ 

метник (оклик + іменин) дасть нам поетичну картину, в роді': „дп* 
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іинко моє — галочко моє1'. І в однім і в другім разі перед нами за¬ 

кінчені льоґічні, чи там художні фрази — підмети, але не цїлосги — 

■без присудка. Присудком буде пнша фраза, як: „одяетїло ти од мене" 

(галочко), „одщепило ся од мене" (яблучко). Такий поетичний образ із по¬ 

мічні ритму і риму дає нам суцільну картину горя матери, уняту в ярку 

граматпчно-синтзкгичну фразу. Ся фраза й є основним ліричним моти¬ 

вом. Все дальше може бути лппінїі, коли більше нема, або тілько при¬ 

падковим розвитком мотиву, чи там суми мотивів, з помічю яких опла¬ 

куючий оправдує як раз такий, а не пнший вираз чутя болю. 

Найяркійшим приміром такого розвитку одного ліричного мотиве 
в сій збірці вважаю N-0 214, який весь виповнений зображенєм горя 
чісиротїлої дівчини, та N. 66, з богатою ритмом і римом імпровізацією ма¬ 

дери по спнови. 

Природний перехід від ліричних мотивів до епічних творять 
епітети. Дитину величає мати — радістю, утіхою; про матір говорить 

сирота — правдонько моя, пораднице, покровонько; про ґазду голосить 
вдова — стараннпку мій, горювальнику. З сими епітетами приходить ся 
кождому імпровізаторовп злучити блпзше пояснене. І так мати споминає 
про радість, яку мала від щебету дптпнп, що з заранку не давала їй 
спати, або про се, як дитина лазила (N-0 5) — без чого у неї не буде 
більше ніякої радости. Иншими характерисгпчннми штамп природного 
розвою певного епітету до повного голосїня можуть послужити н-ри 26 

і 47. В н-рі 26 голосить мати : „Моя роза повная, моя роза червоная — 

моя ягода повная, і мій цвіточок, і моя крашапочко!" і безпосередно 
за спм розвиває свою гадку: „Да як весна настане, да виду я у садо¬ 

чок, да і цвіточкп цвптуть... і як люди ожидають, як первий цвіточок 
розцвитеця і всі радуюця і всі веселяця... (на Великдень) одно дру¬ 

гому показує крашаночку, чи гарна...“ Вона, очивидно, взяла в основу 

порівняне: мати — садочок, дитина — цвіточок весняний, і друге: 

мати — дівчина, дитина — крашанка великодна. Розумієть ся, що се 

порівняне появилось в уяві осиротілої матери тілько пізнїйше самохіть, 

па початку ж у неї був тілько епітет пестощі — роза, цвіточок, кра- 

шаночка; протиставлене і порівняне появилось на основі може й не¬ 

свідомої ассоціяції ідей ; цвіт, весна дитина, мати. В н-рі 47 мати на¬ 

звала дочку „зіронько моя" і зараз вставила фразу: „тп-ж то мені 

ясно засвітила, тай скоро загасла", яка лучить ся тілько з епітетом, 

а з рештою голосїня не стоїть нї в якій звязя. 

В инших разах картина вптворюєть ся не з епітету, а 8 дрібної 
гадки, напр. як мати коло воріт визирала своїх дочок, яку розвиває го- 

лосїльнпця в просторім живім оповіданні, як покійна мати гостила їх 
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у себе та про все розвідувала (N-0 168), або в голосїню замужної дочки 

по батькови, що доглядав їй дитину й обісте (N-248). 

6 навіть випадки, що все голосїнє від самого початку основане 

на чисто матеріальній основі, отже з перевагою епічного мотиву і з сла¬ 

бими фраґментами ліричного мотиву в одних окликах (без глибшого 
чутя), чого наглядний доказ маємо в голосїню за сусідкою. Але тра- 

пляєть ся голосїнє, хоч основане на чисто матеріальнім підкладї, з виразом 
глибокого чутя, засвідченого природним розвитком змісту і льоґіки опо¬ 

відана; приміром чого служить нам N-0 255 з імпровізацією дочки — 

наймички на похороні батька. До голосінь з перевагою одного матері¬ 

ального мотиву належить зачислити ще N-0 128 —136, та 138 і І40г 
в яких вдова побиваєть ся па спомин гіркої долі дїтий - сиріт. 

Часто уживаною канвою голосїня являєть ся •протиставлене смут¬ 

них подій смерти-похорону сподіваним веселим — житя. Примірів тому 
дуже багато, бо зародки сих анальоґій подибують ся майже у всіх голо- 

сїнях, але стрічають ся і такі, що збудоваві переважно на такій основі^ 

напр. н-р. 11. 

Роввій поодиноких моїивів не всюди оріґінальнип. Залітно се вже 

по части в їрупах голосінь з одної місцевости. Але в них переважає 
радше спільна внїшна форма, або яка частїйше уживана фраза, що очи- 

видно стала свого роду характерною рисою — так сказати-б каноном 
голосінь сеї місцевости. Очпвидно, що се не запозичене, бо спільні ря- 

дови голосінь одної місцевости фрази лучать ся з рештою оріґінальних 
фраз в одну льоґічну, поетичну і драматичну цілість. 

При запозичевяхсего переважно не1 буває. Примірів того в зібраних 
голосїнях доволі. В N-0 159. (Товмачив) питаєть ся сирота мамп-покійнпці 

— .Звідки ми сп на вас подивпмо...?“ і безпосередно по тім питаню го¬ 

лосить : „вже ваші сліди позарастають". чим і кінчить голосїнє. Запи¬ 

сано вово правда зі слів старої баби; але в ппших записах від неї ж не 
трапляеть ся такий наглий малоумотпвованнй перехід — тому й вважа¬ 

ємо дане голосїнє відповідаючим давому примірови. — В голосїнях із Лу- 

бенщпни говорить ся часто про малярів і крамарів — що не малюють 
та не продають матерпй, та прпрівнують чужу чужину до холодної стіни. 

Злука тих спільних фрав із рештою голосїня часто дуже слаба. От в н-рі 
184 чергують ся вони так: „Де ті малярі... Де воно вас, матінко, при¬ 

щепить... Прищеплю вас... Прихилю ся до холодної стіни... Та і ті сіни і та 
хата — не та правда... не та утїха." — В н-рі 197 питаєть ся дочка матери, 
коли вона прийде... „столи застелені, їети наготовлено", і зараз: „та 
їх тепер не списать, не купить, та їх нігде узять... заслужить". Се очи- 

видна приставка чужої перенятої фрази без простої звязи з попередніми. 

В н-рі 208 по фразі „заберіть нас з собою... щоб нам чужі батьки і рук 
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ча 
* 

не потпрали“ сирота голосить: „та прихилю ся до холодної стіни, 

то холодна стіна явне п не нагріє... чужа чужина не пожаліє". Тут 
чуємо брак посередного запитана, в роді „до кого прихилитись... хто 

нас пожаліє?", але голосїльнаця пропустила сю фразу, бо була захоп¬ 

лена иншою про холодну стіну і чужу чужину, яку то фразу з давна 
відай запамятала Кінець сего голосїня рівно-ж перерібка поговірки : 

„у тітки — свої дітки" в формі: „будем чужим матерям годить. Та 
тїтка-ж, моя матінко, своїм діткам мати, а нам же, моя матінко, не 

буде". — В 195 н-рі виступає ся неумотивовапа злука фраз іще більше 
яскраво: „та ми-б заслужили, та собі матінку купили. Та передам 

я яблучко — то загяіє, а передам булочку — то за¬ 

шите*. — В голосїню по батьковп N-0 205 говорить ся весь час 
про гостину батька у дїтип - сиріт, — а кінчить ся запитом : Чи я, 

тобі, мій таточку, питочки не давала, чп постілоньки не перестилала ?“ 

Як вказує походженє наведених нумерів, сі повторена чужих фраз, без 
очивидної звязп з рештою голосїня, визвані великим розповсюдпенєм 

імпровізованих планів у Лубенщпнї. В пнших місцевостях се менше за- 

мітно, бо за мало зібраного матеріалу. Нічого дивного, що серед тої 
маси голосінь із Лубенського подпбуєть ся навіть одно з очпвиднпм впли¬ 

вом великоруської причети. 6 се п-р 240, в якім стрічаємо слово — 

в та хатонька, людський глас, та закінчене: „повій вітрипьку, 

одсунь кватирочку, та розбуди мою дитиночку" звісне 

тілько у Великорусів*). 

Старинною особливостю голосінь уважаю ще деякі спнтактично- 

граматичні пережитки. До них належать: заміна однини множиною, або 
злука їх та заміна родів. Множини вживають матері, звертаючись до 

вмерлої дитини: дитинко, чому не обізветесь, не заговорите? (2), 

ви мені не одрекли, донечко (17); доню, хтож мене доглядатимуть? 

(19); Синку, мене мете додержувати (60); нас сирітков лишили (169;. 

Дитину величає мати часто збірним : мої дїт(очк)п, мої діточки — колпж 

я тебе дождусь? До дочки звертаєть ся з назвою: синку мій, донечко! 

(10, 17, 40). ' 

На основі всього сказаного можна поставши слідуючу теорію 
формована і розвою голосінь: голосїнє зродило ся з окликів болю 
з приводу стратп дорогої людини. Оклики лучпли ся з часом у ряд по¬ 

одиноких гадок - висловів, що означали відношене живого до мерця і на¬ 

впаки. Сі вислови, нераз у формі одного епітету, ровросталп ся до ве¬ 

личини самостійних поетичних порівнянь — картин і їх су|іп, лученої 

і-*У ДИ*.„И0Х.<ЦШЦ гтодїнє" 

^тнБїр&йПЙііІС ййгник. т. ріхі. 

біБЛіОТиі/; " 

ст. 20, мотив 13. 



18 

в одну цілість, як ритмом і роком, так і провідною гадкою всякого го¬ 

лоеїня взагалі — звеличити прилюдною похвалою мерця. Сею гадкою 
лучить ся голоеїнє з обрядам похорону, складовою частиною якого воно 
й стало. З моментом тісної злукп вільної принагідної імпровізації з обря¬ 

дом, голоеїнє починає каменїтп в своїх поетичних оборотах — картинах, 
поки зовсім не перейшло як певний означений канон у репертуар обря¬ 

дових плачок - голосїльниць. В сїй стадії закаменїлостп застає голоеїнє 
христіянство, яке і звертаєть ся перш усього проти нього. Хрпстіянський 

похоронний обряд випер, очивидно, давній звичай найманого оплакувана, 
але не зміг побороти природного чутя - горя і його виразу у дійсних 
жалібників. Голоеїнє оживає знов як імпровізація і зливаєть ся в своїх 
формах по частп з давніми речітатівамп заводу, (прадавні порівнаня і кар¬ 

тини з природи, епітети), та прилучає до них ряд нових елементів, узя¬ 

тих переважно з нового христіянського світогляду. Хоч у тій стадії го¬ 

лоеїнє не є вже в силі самостійного розвитку, хоч воно часто поелу- 

гуєть ся готовим образцем, то все таки воно задержує ще в значній 
мірі цїхп самостійного лірично-епічного твору і як такий займає в на¬ 

родній словесности місце обрядової поезії. 

В звязп з похоронним голоеїнєм належить згадати і т. з. жар- 

товливі та сороміцькі голоеїня. Одні з них витворили ся тільки на 
основі уривочнпх фраз, що й без звязп з текстом повні комізму. ГІриміри 
на се находять ся вже в голоеїнях. І так: удова гуцулка, побиваючись за 

мужем приказує: „Ґвавту, розвееелїт мене, люди“! (108), або жінка до¬ 

коряє пянпцї мужови, що її часто катував (127), або як діти плачуть 
за мамою і приговорюють: „Тато маму поховає — за другою пошукає“ 

(140). В Товмачпку голосила вдовиця за одною з чотирох доньок : „Не 
буде сє вже вуйко Яків журити, що аж штирп дївки має віяувати, бо 
сє вже лиш три лишило". Старуха Марійка Дутчак Мадуракова з Тов- 

мачика повідає і таке, як мати голосила за дптпною : „ой дитинко моя, 
дптинко! Та вже дяк іде! А то ще не так буде, як ксьондз прийде". 

Або: „Ой добро моє, дптипко! тож тос від мене полегло". А як Мос- 

калюка ховали, голосила жінка: „Ой любцю, мій любцю, який ти файнпй 
лежиш — як би я коло тебе спала!" — 3 незвісного жерела маю ще 
такий уривок голоеїня чоловіка за сином : „тож то ти, енну, красний 
був, тож то ти делікатний був! певне тебе якийсь пан родив". Згадати, 

ще реалістичну вказівку на причину смерти батька, що після голосїпя 
сироти: капустицї смашної наїв ся і смерти нажив (Убпнє), дуже подібну до 
одного старорпжського напису на намятнику дочці, що через страву або 

напій зійшла зі світа (СаЬгоІ - Ьесіегд: Ке1щ. ері^гарії. N-0 3397), та 
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ніжний саомин про те, як небіжка дочка в наявній голові „вошпчок 
ськала11 (28), аи маємо аж надто прияірів, як легко дійти тут до ко¬ 

мізму. Треба тілько вилучити сї фрази з голосїня — і комічна фраза 

готова. 

Таке сталось і в голосїнях - анекдотах. Чоловік забаг яєць, або 
й ковбаси, закп жінка зварила їх — він умер. Жінка начинає голосити 

й приговорює: „Чоловіче, журо моя! чоловіче, ти на лавці — а під 
печев твої яйці-1 (Раранча). Чоловік... не вспів дошити стріху на 
хаті — тай умер. Вдова приказує: „...яєчка лежат, ковбаска висит, 

діра не зашита" (Брідщина). У пншої вмер муж шкіродер (лупій), різник 
як раз перед Великоднем (свяченими яйцями), вдова голосить: „ґаздику 

мій солодкий ! хто мені затне, заголит, та залуппт ? хто мені притисне? 

Недалеко було до яєць дотрутптп — а ти не дотрутив! Жура моя, 
жура! пезаткана діра (роз. в стрісі): — а ти казав, що зашиєш — а ти 
вмер та лишнєш" (с. Богдан, Мармар. стол. від н. Стрипського). Ин- 

ша коротша версія : „Он пхав, пхав — до яєць не допхав". В Раранчи 
передають се голосїнє так: „ч. ж. м. лишила ся дирка твоя. Ч. ч! 

хто мене буде годувати ? Ти все мені то заголив, то залупив — а тепер 
хто буде за мене дбати?" Знають се голосїнє і в Товмачику тілько 
у фразі про незашпту діру в стрісі'. 

В Головах передають сей анекдот так: „Ий, ґаздику мий, щіросте 
моя ! Хто мені заголи, хто мпнї залуппт, хто мпнї забє, хто мені при¬ 

тисне як тінь" (Чоловік, як кінь таскав великі оберемкі ріщя з лїса). 

Сюдаж належить додата і голосїня-імпровізації на певну злобу дня. 

Людн в с. Каяеній Криниці, Балт. пов. Под. ґуб. це дуже любили свого 
попа Великоруса з центральної Росії, тому мати виразила се в голо- 

сїню по сиповп: „Ой сину тп мій! До чого-ж ти, сину, дочекав — щоб 
тебе кацап ховав" (запис. К. Широцький від свщ. 0. Б.) Або голосїнє 

сестри за небіжкою, якої священик не хотів за її житє з почотом (на¬ 

радою) ховати, в якім вопа у всім стала винуватити священника. (Опо¬ 

відав про се священик з с. Впкіт). 

До голосінь - анекдотів належать і такі, в яких впсміваєть ся не¬ 

щирий жаль удів, готових зараз шукати розради в другим мужем. 6 їх 

кілька. В Київщині співають: „Мій милий чорнобривий — щось так 
дуже захорів — киселику захотів! — Оп, цить, не вмірай, тп надеждо 
моя — дожпдай, дожидай, радость довга твоя! — Ой пішла я по 
селу — добувати киселю — Гей ц. н. в м... А ще кисіль не скипів — 

а вже милий задубів — Г. ц. н. в... А я добра була — киселику йму 
дала..." В Нідмонастпрску коло Бродів говорять, що вдова пішла на 
весїлє, тап забула про похорон. По дорозі стрілило ся весїдє з похо¬ 

роном, бйба - плачка приказує: „Знаю, умію плакати - ридати — та не 
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знаю, як тя назвати". Вдовиця, зачула се в весільній поході і притан¬ 

цьовуючи заспівала: „Федько, Федько, Федько — звав ся!"*) Манжура 
подає в своїх „Сказках, Иословицях..." таке : Жінка журить ся в хаті 
по небіщиковп мужови : „Чоловіче мін, та дружина моя — тиж було 
наореш і насієш: огірків, кавунців та динь..." Як дійшла до „динь", 

зачастила у долоні — „динь, динь, динь" та по хаті в танець пусти¬ 

лась. (Укр. 1907 III ст. 231). — В с. Богдані Марм. стол. прика¬ 

зують про жінку, що зразу не хотіла за мужом голосити, — а опісля 
з конечности, бо плачка не прийшла на час, стала так заводити : „Руно 
моє, руно — том ті дала дурно, тай миску пшона тай голошу сама ! 

Беріт, попе, кіло — тото ваше діло, а я за тим дрижу, що за дверми 
вожу." В Головах записав п. Шекерик Доників іще більше реалістичне. 

Вдовиця голосить: „Ий ни можу тємпги, хто мне ме... (любити)!" Лю- 

бас відповідає: „Ги, ги, ги — буду я." Жінка заводить далі: „Иа 
колиж тото буде—ее?“ Любас басом: „Скоро розийдут си люде!" 

Коли зважити іноді до грубости наївний реалізм великого числа 
голосінь, який позволяє вдові свобідно згадувати звичайне у селян 
спільне подружнє спанє (напр. в голосїню з Сьомак, ІІод. Губ. питає 

вдова: „з ким я буду спати", або в гуцульськім голосїню: „такий ти 
фапний — як би я з тобов спала"), та наївне загальне почитане куль¬ 

турно первісними народами родильного члена, то можна-б у сих соро¬ 

міцьких голосїнях добачити навіть глибоку старину. Вказує на те коли¬ 

санка готентотська, в якій мати вихвалює сильну будову своєї дитини 
і межи пншим говорить таке : „ти, що маєш сильного члена, будеш ти 
родити сильних і богацько дітей" (СІоЬиз, XII, 278. Мйііег Ггіесі.— 

А11&ЄШ. ЕІЬподг. \¥іеп, 1879, ст. 108). Нині, одначе, коли ся наївна 

щирість пропала — в данім разі можна говорити про такі голоеїня, 

тільки як про плід сороміцької словесностп. А що вони старого нохо- 

дженя, про те свідчать часті спомини в них про найманих плачок. Зга- 

дуєть ся про них і в співанці про близьку смерть із Боґдана, Марм. 

стол., в якій вмираючий роздає своє майно... „А тим посестричкам — 

пасіку з пчолами, щоби за мнов голосили — від хати до ями". 

Нові записи голосінь прислали з: 

Лаврпкова, Равськ. пов. Андрій і Пилип Сало через п. 3. 

Мохнацького 14 

Волосянки, Стр. пов. п-на Олена Охримовпч 2 

Товмачпка, Кол. пов. і Річки, Кос. пов. п-на Олена Кнсїлевська 17 

*) Гл. дальше ст. 26: Приказував по умерлим. 
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Тростянця, Снят. пов. п. Осип Михалецький учит. 6 

Річки, Кос. ііов. п. 0. Марков, студ. З 
Річки, Кос. пов. п. Л. Якібюк різьбар 4 

Криворівнї, Кос. пов. п. В. Гнатюк 10 

Голов, Кос. пов. п. Петро Шекернк-Донпків 4 

Голов і Тюлева п. Пет. Дудєк учит. 5 

Жабе-Маґура, Кос. пов. п. Мих. Кузьмак, учит. 2 

Ошихлїбів, Буков. п. І. Ґропський, учит. 1 

Рараяча, Буков. Олександер Рак 7 

ІІод. ґуб. с. Мельниковець — II. Лпсоволин, учит. З 

— Потримане, Ушпц. пов. Д. С. Дячина 1 

Кастанівки і Тимонівки, Ямп. пов. п. Микита Бачок 2 

— Сокола, Каяян. пов. п. А. Богдан — Сокольский З 
— Журавлївки, Брацл. пов. п. Т. Бурачок 8 

— Сьомак, Білоусівкп, Мпхалівки, Баламутівки п. К. 

Широцькип 22 

— м. Мурафи п. Ю. Алексаадрович 5 

— с. Рачки, Брацл. пов. діякоя Мел. Грушицький З 
Київ. ґуб. м. Наволочі, Сквпр. пов. П. П. С. Брояковськип б 

— с. Немирова, Обух. пов. п. Ю. Александрович З 

Курс. ґуб. с. Шебекина, Білгород. пов. п. П. К. Тарасевеькпй 8 

всіх 139 

Передруковуєть ся голосїня з отспх видань: 

A. Метлинскій — Народ, южнорус. піснп, Кіевь 1854. 

С. Браиловскій — Похороняия причптанія южнаго края, Рус. 

фплол. Вісти. (РФВ) XII, 1884. 

Кіевская Старина (К. Ст.) 

Д. Г. Булгаковскій — Иинчуки, СПтб. 1890. 

B. П. Мплорадовичь — Сборппкь м.-рус. пісень Лубенскаго 
уізда ІІолтав. губ. (Сборн. Харьк. Ист.-филол. О —за, X, 1897) ст. 

178—222. 

A. Н. Малинка — Малорусскіе обряди, повірья и заплачки при 

похоронахь, (Зтнографич. Обозрініе, 1898 III). 

B. Шухевич — Гуцульщпна, ПІ. 

Перекладів і перерібок голосінь як у „Вохо1апі“ Кльоновіча, або 
у Терещенка — Бить русскаго народа, Ш, ст. 90, та літературного на 
смерть Шевченка (гл. Основа, 1801) не втягаємо сюда, як також не при¬ 

даємо особлившої ваги дрібним записам К. \Уо)сіскіе§;о — 2агузу 
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сіоністе, III, Ки§ Рсхіїазка, \Уагз2. 1842 ст. 335. та в 2Ьіогге луіасіо- 

тойсі сіо апігороіодіі кга^о^е] XII Кгако\у 1888 ст. 227, бо вони 
звісні з инших вісць. І. С. 

І. Відповіди на квестіоннр у справі голосінь. 

В 39. ч. Хроніки Наук. Т-в.а і а. Шевченка у Львові 
з 1909 р. ст. 38—9 був надрукований отсей квестіонар: 

1. Чи є звичай голосити по умерших? 
2. Хто голосить ? Рідня, чи наймані плачки ? 

3. Чи голосять усі члени родини, чи тілько деякі особи, і в якім 
порядку ? 

4. Чи голосять і мужчини? 

5. Як нема рідиї, чи голосять чужі і то з власної волі, чи нї? 
6. Кілько і як платять плачкам ? (Грішми — натуралїями — 

угощенем?) 

7. Чи у плачок тексти голосінь незмінні, чи за кождим разом 
зміняють ся ? 

(Голосїня плачок належить записувати докладно, з поданєм імени 
плачки, її віку, від коли займаеть ся сим ділом, місцевість). 

8. Чи принято учити ся у професіональних плачок голосити ? 
9. Чи переймають одна від другої голосїня ? А може і впра- 

вляють ся наперед жінки в своїх кружках у голосїню ? 

10. Чи не вміти голосити вважаєть ся великим соромом, а вміти 
голосити приносить честь? 

11. Які голосїня бувають: прозою (звичайною мовою), чи сти- 
хамп? Котрі вважають ся красші? 

12. Чиє голосїне більше подобаєть ся, дуже голосне, чи дуже довге? 
13. Чому плачуть ? чи щоб віддати послїдню услугу, чи для від¬ 

пущена гріхів ? 

14. Коли зачинають голосити? (В хаті зараз по смерти, при укла¬ 
данні на лаві, в труну, при виносі, по дорозі' на кладовище, на могилі?) 

15. Чи голосять на поминках — у третини, девятпнп, сороковини, 
річницю ; на Святий вечір, Великдень, Задушну суботу ? 

Голосїня рідні й неплачок можна записувати без подавана назв 
осіб, але належить вказати, хто за ким плаче (маги за дитиною, вдова 
за мужем, дочка за батьком...), та місцевість. 

16. Чи нема в вас жартовливих голосінь (перелицьованих, насмі- 
шливих пародій)? Які вони? 
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У відповідь на нього можемо подати деякі описи. Передовсім звер¬ 

немо увагу на те, що зібрати голосїня можна хиба в часі самого похо¬ 

рону, бо: „коди нема смутку — не хочеть ся казати”, доносить п. 

Якібюк з Річки, Кос. пов. А друге, се те, що „за хазяйков плачуть 
мужі тихо і не голосять” (Кіев. Стар. XX в статі Ящуржинского), тому 

мужеськнх голосінь у нас тілько два, та одно парубоцьке. 

Техпїчні вирази на гояошепе за мерцем обіймають невеличку скалю. 

І так, в Викотах, Само. пов. — наказують, а в Скваряві — співають, 

в Ботелцї, Турч. пов. — плачуть, йойкають, хвалять. На Гуцульїцинї 
приказують, голосять, приновідають. В Салатах коло Угнова — заво¬ 

дять, приказують, наговорюють. В Каменецькім і ин. таки заводять”. 

На Україні — голосять і нричитують. 

Не маючи нічого з глубоиої Бойківщини, подаю тут кілька заміток, 

впсказаних иеред шести літами небіщиком свящ. Г. Чайковським з Бо- 

телки Нижної. Плачі в часі похоронів справляли на него вражінє свіжої 
імпровізації з повторюваними (т. е. усталеними вже) поетпчнпмп зворо¬ 

тами, як: „тут твоє їаздівство — вітер ті не дійме — в тверді замки 
(замкнули ті) — твої дороги, стежевьки заростуть травов. — Що ді¬ 

тоньки будут чинити, а хто їм подаст їсти, а сироти до кого ся пустят!” 

Зрештою спомивають світлі — радісаі хвилі жптя та приказують ріжну 
всячину. Звичайво плачуть жони, а на дворі йойкають. Плаче тілько 
своїна, а „як не є кому за пев сплакати”, то се значить, що „не є ею 
похвалити за щось, за котре.” 

Крім плачу заховали ся на похороні ще деякі звичаї. Отже - 

ярмо обертають, дошки з-під мерця викидають через вікно — бо на тім 

світі все йде відворотно, як з байок виходить. Стілько покійний ін¬ 

форматор*). І. С. 

І. Голосїня в селі Волосянці, пов. Стрий. 

За помершим голосять, по місцевому „заводять”, усї дорослі жінки, 

що належать до родинп. 

Найманих плачок вежа. Як умре який бездомний комірник, що не 
мав рідні — то заводить за впм жінка з тої хати, де він мешкав — але 

не все, лиш як „має добру дяку”, то є, як хоче. 

*) Не любив небіщик назви „бойки”, бо вона звучала для него 
якоюсь ганьбою і ренлїкував на неї так: „Як ся народ називає — то 
він сам знає, а як го другі називають — то му нич до того!” 
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Давнїйше не міг бути похорон без заводин і для безрідних най¬ 
мали плачок — за горівку або сир, солонину, хліб і т. п.; назви 
„плачка" в селі нема; для означена кажуть: „тота жона, що заводила." 

Мущини не заводять, навіть найблпзші, за те коло тіла вмерлого 
в хаті і перед хатою заводять усі кревні і посвоячені жінки, а також 
куми і сусідки. Підчас того, як везуть мерця, заводить тілько кілька 
жінок, або всі разом, або дві по одні. ІІершенство мають найблизші ро¬ 
дички помершої людини : мати, дочка і сестра, а також невістка, внучка, 
невістка (братова), тітка, баба, вуйпа, стрийна, стрпйчпна, уйчпна, тїт- 
чанка, зовиця, свість, свекра, теща, сваха, кума, сусіда. Заводять пай- 
блпзші, а дальші тоді, як пема близших, або як дійсно дуже любили 
помершого, при величавім похороні для вбільшеня паради. 

Тексти голосінь змінні, але все з одною тенденцією: звеличати 
прикмета і заслуги помершого і впеказати свій жаль та представити 
шкоду, яку заподіяла смерть даної людини. 

Заводити вчить ся одна від другої, „переймают" таки, прислухуючи 
ся тому підчас похорону, або вчать ся у поли, полючи лей, чи на яго¬ 
дах, але тут ходить головно о „голос" (арію), а не о текст. Також вчать 
ся заводити малі дівчата, „скотарьки", на толоках, там де пасуть свої 
„маржпнп", уряджують похоронні обряди і заводять при тім; заводять 
нераз жартовливо, насміхаючп ся з того, що удає мерця. 

Таку, що не вміє заводити, вважають за людину недотепну, нездару, 
що не варта того навчити ся; є се сором так само, як соромно не вміти 
прясти, ткати, робити в поли і т. д. 

Голосять звичайно прозою, хоч деколи слїдний ритм і рим; най¬ 

ліпше подобає ся „жалісне" заводжене, т. є. таке, в котрім гарно пое¬ 
тично і з чутєм приговорює ся і таке, що на „файппй голос". 

Заводять за помершим тому, що „годить ся“. 
Нераз рідня жпє у великій ворожнечп, але по смерти свояка-во- 

рога родички заводять, щоби це звернута проти себе опінїї цілого села, 
„пебощикови не годит ся зла памятатп". 

Зачинають заводити зараз, як нарядять перця; заводять у хаті 
коло мерця, і перед хатою „па лавках" усі домашні жінки, а відтак 
заводять усі прихожі своячки, які приходять „д тілу". Нідчас дороги па 
кладовище заводять тягом — хиба що утомлять ся дуже, то перестають 
па хвильку, або як „пан отець" євангеліє читає; також голосять над 
гробом перед тим, як засиплють землею. 

На поминках і в задушні дні не заводять. Мати не йде за „дере- 

впщом" і не заводить за першою дитиною. 

Олена Охримович, студ. фільос. 
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2. Голосїня в Тростянци. Снятин. пов. 

Голосити є не тілько звичаєм, але і душевним обовязком, бо хтоб 
не голосив, тому сором „шьо навіть по смерти не уміє покойного ушіну- 
ватн“. Участь у голосїпю беруть передовсім замужні жінки; „чоловікови 
не віпадає плакати, бо у него голос грубий, то би си не удавало". Го¬ 
лосять неня, жінка, її сестра або дальші своячки. Зачинає голосити 
пр. за дочкою мати, старша, опісля молодша сестра покійної. Наколи 
близша рідня вимерла, тоді плачуть дальші своячки, або „перша ліпша 
жіпка мнїкого-ягнеля". 

Був давнїйше звичай наймати плачок, котрим платили в натуралїях 
пр. одежиною, мукою, крупами, фасолею і т. д. Найчастїйше платили 
давнїйшими часами вовною і пшоном. 

Ще й до тепер заховало ся: 
• „Руно моє, руно, 

дала смп тя за дурно: 
ані' руна, анї пшона, 
плакати мусю сама." 

Текст у плачок був змінний. Плакали тим красше, чпм більше 
„жілю собі дібрали." У Тростянци була давнїйше знаиа плачка Олена 
Лукєнюк — її звали Гнатпхою. Виучувана голосінь не було. IIдачки 
переймали їх від старших людий. На такий спосіб заробкованя „пуска¬ 

лись" біднїйші, старші і побожнїйші жінки. Тепер буває так, що дочка 
переймає голосїнє від матери, передає їх своїм дітям, а „голосїня пере¬ 
ходять в поколїня". Краспшми вважають ся голосїня стихами, а зви¬ 
чайною мовою висказують жалібнїпші, бо стихові „ни до кождого житя 
надают си прикладними". 

Відповідно до понять Тростянчан більше подобаєть ся голосїнє довге, 
як голосне, бо довгим голосїням може плачка „розжілобити нарід". Дума¬ 
ють : „Як доу'шп плачут, то небіщик буде коротший чьис на тім свікі 
терпіти, а то й так послїдна прислуга ґля небіщика". Инші знов 
кажуть: „Як щири плачут рідні, то й чуже заплаче, котре сумленне." 
По похороні перестають плакати, а самі учасники заспокоюють жаліб¬ 

ника словами : „Не завертай плач до дому." 
Осип Михалецький, учитель. 

3. Про плачок на Гуцульщинї. 

6 такі жінки, що ходять до сусідів голосити за помершими. Вони 
за се дістають харчове — або яку річ по помершім. — По друге така 
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жінка має гонор, що гарно (файно) приказує. Голосить звичайно без по¬ 

рядку що до змісту і гадок, те шо прийде на гадку з буденного житя. 

За малими дітьми голосять дуже рідко, хиба за одинаком — (одиначкою). 

Голосять уже за великим, 20 літ, що годен був робити (дівка — пару¬ 

бок). За ґаздою голосять лиш таким, що полишив спадки, та що був 
добрий, помагав усім. 

За бідним не голосять, лише звичайно плаче хтось там зі своїх. За 
таким, що був злий, і погано жив, не голосять: бо не варт, кажуть. 

Записав у цвітнп 1911. Петро Дудвк від Параски Шекерик. Се 
така, голосїльниця, що її кличуть чужі до себе, щоби голосила по не¬ 

бі щпку. 

4. Приказоване по умерлим. 

З даеен давна у нас є уже така мода, шо за старшов особов, єк 
умре, приказуют (голосять). 

Приказуют за умерлим родина, сусіде й знакомі. ГІлачок у нас нп 
наймає ніхто, бо кожде проказує з жєлю. 

Уже по инчих селах, єк в Ростоках Буковпньских, наймают плачок, 

але в нас пима тої моди. Ба шє навіть п насмівают си с таких, шо най¬ 

мают собі плачок, а навіть розказуют одну сміховинку про це : 

Кажут, шо одний жпнці умер чоловік, котрого уна на гей любила, 

тай їй сп тпмунь ни хоті ю за ним приказувати. Але шо вже є така мода, 

шо мусит ци приказувати, то вна собі наймила плачку. 

Але в тий самий хаті, лиш почерез хороми, було весїлє й та вдо¬ 

виця, шо їй вмер чоловік, пішла гуляти на весїлю. 

П.іачка зачєла приказувати, а шо нп знала єк умерлому пмне, стала 
заводити: 

-Дали ми миску бобу-гугу, 
Би я прнказовала до гробу-гу-у 
Дали миску круп, 

А я нп знаю, єк си звут.“ 

А вдова з данцу учюла, тай ни хотіла лпшєтп данец, але нп єло 

си їй було казати направо, єк їй чьоловіковп пмнє, зачєла ніби співати 
до данцу, лускаючі в долонп: 

„Тодир любко, Тодпр любко, уга сїда ріда дана". — 

Тимунь, шо то би вже нп пасувало так найманим плачькам прика¬ 

зувати, приказуют всї за пусто з доброї волі, а власне з жєлю. 

Приказуют усї члени родппи, але лиш тоти, шо уміют п то разом 
всі у гал, а хто ни знає приказувати, то плаче потихонькн. 
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Тоти, шо плачют потпхоньки, то звичейно мают бирший жєль, єк 

ти, шо приказуют, бо нираз си и так лучі, шо тоти жиикн, шо найгірше 
приказуют над тілом, нараз и аарегочют си на цілий рот, єк хтос из 

мушін укне доброго фіґля. Нараз з великого жєлю перемінює си у ве¬ 

лику радість. 

Котрий мушіния має файнпй голос п уміє добре приказувати, то 
приказує и мушінпн, але тілько дуже близкий своєк. от син за дєдем. 

мамов, сестров, братом, а за явним то ні. 

6к нима кому з домашвих приказовати, то й ніхто ни приказує, 
або просє чужих, котрі приказуют з доброї волї, безплатно. 

Тексти голосінь у плачок ни зміиюют си и за кождим разом 
однакі, от єк приміром п гуцулскі співанки ви змівюют своїх текстів, 

хіба дуже нп значно, так самісенько й з голосїнєм. — 

Осібної науки голосінь ними п кожде, котре хочет знати 
приказувати, слухає й у чіт си на другим посїжіню, єк то си приказує 

п собі переймає там способи, єк би то мочі найкрасше приказовати. 

Шоби мочі приказувати, то собі виломєют тоти, шо мают 
охоту приказувати, самп мижп собов, в той спосіб, шо берут и одно за 

другим ніби за умерлим приказує. — 

Хто вміє приказувати, то має великий гопир, бо єго всі фале, 
але хто ни вміє, а чєсом си чіпає приказовати, то витак си в одно з та¬ 

кого посмівают. — 

Голосїня зачпнют си стихами, а далі тєгнут си звиклов мовов. 

Хто вміє приказувати лиш стихами, то луже любе слухати. — 

Найліпше подобают си голосїня тоти, хто має фаияии тон¬ 

кий голос, довго викигає и ви так дуже голосно приказує, то тото при- 

казуванє всім си вдає, тай люде говоре витак мвжи собов: „Але при¬ 

казували так файно є'к у лист випівали, аж си всі люде наплакали до 
слиз. Отам варт було послухати прпказуваня, аж серце пукало 

з желю“. — 

ГІлачут тнмупь, шоби виддатп послїдну прислугу, тай шоби Гос¬ 

подь Бог гріхів простив, бо кажут, шо тоти слизи, то обмивают гріш¬ 

ника гріхи. 

За налов дитинков гріх плакати, бо вно ии має гріхів жєд- 

них, а за маму, то лиш муси перелетіти три рази через вогонь душка 

за то, шо мама з ним мала муки. Витак йде до неба, бо то прото анге- 

дак. А єк хто приказує за маленьков дитинков, то топи єго в слизах, 
бо з него нима шо змивати и за це має великий гріх тот, шо плачєт, бо 
вин своємп слизами завдає дитині муки. 
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Голосити зачінают зараз єк умре, єк хтос прийде свіжий 

у хату. Але найбпрше голосе, приказую! на посїжіию. Там пригравав 
в тугу одеп у флоєрку, а плачки заводе, шо аж серце нукає слухаючі. — 

Тай приказують по дорозі до гробу, але вже найдужше прика- 

зуют над гробом, ек вже поховают нибошіка, то вптак ніколи вже 
бпрше за ним нп приказуют на жодних поминках. 

В такий самий спосіб (як за рідними, — Ред.) приказують за су¬ 

сідом, знакомим, наводячі его заслуги, згадуючі на діти і так дальше. 

Нпраз жинка за чьоловіком ек стане приказувати прозою, то ціле житє 
вид кінця до кінця викаже: 6к си вни любили, сварили, били, разом 
паски свєтпли, до міста ходили, єк вни ґаздували и єк чьоловік уме- 

рав і т. д. 

Насмішливі голосі н я. 

6 в нас таки насмішливі приказувапя, але їх при мерци сп ни за¬ 

води, хіба де отак на збитки мижи собов самі живі мпжи живими одни 
одним докучєют тай на збитки заводе. 

В Головах, у цвітни, 1911. 
Петро Шекерик-Доників. 

5. Похоронні голосїня на Холмщинї і Підлясї. 

1. Звичай голосити по вмерлих істнує всюди тут у нас. 

2. „Заводять" по мерцевп тільки свої рідні, а нігде не наймані 
плачки. 

3. Голосять усі члени сїмї без усякого ладу: хто набереть ся 
більш жалю, той і починає заводити, а за ним другі. 

4. Мужчини також заводять, але більш поважно й не так голосно. 
5. По сироті майже ніхто не плаче. 

6. Дивись ч. 2. 

7. Тексти голосінь з кождпм роком зміняють ся. Голосячи по ма¬ 

тері й батьковп, називають їх „зозулею*, „соколом", „ластівкою", пере¬ 

лічують усі їх старання, добрі заміри і жахають ся будучинп даль¬ 

шого житя без їх допомоги. 
За дітьми голосять менш, хиба що но матери, називаючи вмерлих 

„аньоламп", „квітками", „зіроньками" ; не одна мати навіть докоряє Бо- 

гови, що забирає невинне ангелятко, а позоставляє на світі лобувів. 

8. Плакати по вмерлім тут нігде не учать ся. 
9. Голосити по вмерлих менші учать ся від старших, чуючи, як 

ті плачуть й заводять на похоронах. Крім похоронів голосінь ніхто нігде 

не учить ся. 



10. Як би рідня пе голосила по вмерлому, то сусїдп сміялиб ся, 

називаючи родину мерця невдячною, жорстокою. 

11. Голосїня бувають тільки в звичайній мові (проза). Записати 

мельодію плачу без фоноґрафу здаеть ся неможливо. 

12. Подобають ся більш голосїня, котрі виходять від щирого серця. 
13. Плачуть, щоб віддати послїдню услугу. 
14. Зачинають заводити зараз по смерти. При чужих людях пла¬ 

чуть надто більше й голоснїнше, особливо при вкладаню в трумну, по 
дорозі, а особливо при опускапю вмерлого до гробу. 

Бував, наприклад, й так, що інша жінка хоче киаути ся в гріб до 
небіжчика. 

15. Голосять на могилках в задушну суботу й на Великдень, але 
далеко пе всї. 

16. Голосїня по вмерлому — се не жарти і перелицьованих голо¬ 

сінь тут не чути. 

Терешполь, 22/ХІ, 1910 р. 

Я. Сенчик. 

6. Про голосїня в с. Шебекинї, Курс. ґуб. 

Коли хто умре, то вся його рідня з жалю плаче по покійникови. 
Хто тілько пролпва сльози і схнупуе, особливо мужчини, а баби так ті 
тужуть в прпчбт. 

Плачуть жалібно і з усердієм тїко свої рідні: мати, дочка, систра 
або тетка, а вже дальні родичі плачуть з меншою охотою. Чужі баби 
плачуть ни всі, а тїко деякі. Плачуть тїко ті, які були дуже знаколі, 
часто бували в гостях і так жили ладно і то вже плачуть нп з такою 

охотою, як рідні кому дуже жаль умершого. Чужі плачуть тїко з за того, 

шоб па поминках посадили їх на перве місце і получче вгощали, шоб 
лишню ложку лапші ззїстп або стпгно курятинки. Наймать плачок у нас 
нила звичаю. 

Голосють по покійникові в причот, а хоч тужуть тїко женщинп: 

мати, систра, або дочка. А маленькі діти, дівчатка і хлопчики, плачуть 

пнодї хоч і голосно, тїко нічого такого ни прпчптують, а лепечуть біз 
всякого ладу: Ой мамочко! Ой шож нам робить? мама умерла, о-о-о-й! 

И-и-п... Ой мамочко, нп вмирай! уставай, мамо... 

Мужчини ни голосють і ни прпчптують, а тїко колу кого дуже 
жаль, або хто тонкий на сльози, то заливають ся сльозами і схнппують, 
а по жіночому пп виють. 



ЗО 

А як умре сирота який нибудь, у кого нияа ніякої рідні, то охот- 

няків плакать мало знаходить ся. Плачуть инодї чужі баби і то ни так по 
покійникові, як по своїх гріхах і по давно умершпх своїх дітях. Із чи¬ 

сла людей, що провожяють мпртвнця на кладбище, плачуть майже ио 
на половину. Хто плаче злорово, пролива сльози і аж схнппує, а у кого 

тїко здорово сльози тичуть, а пнші чуть-чуть просльозять ся, сльози на очі 
вавпртають. Люди плачуть, розуміїть ся, ни того, шо їм покійника жаль. 

Вони розжалоблюють ся на гадки про мпнучість всего, про жптя, смерть 
та па жалібні звуки похоронного напіву так, шо хто і нп думав плакать, 

лак розпусте сльози. А тут іще здорово розстроюють голосїнпя ЖЄІІЩИН 

так, шо всі, хто тїко нровожав покойнпка, виртають ся з кладбища з за¬ 

плаканими очима. 

Найманих плачок у нас ни бува. Бувають тїко в таких злучаях, 
коли умре чоловік, шо був страшенний пянпця і бив жінку чуть ни що 
дня так, шо жінка давно уже молила Бога, шоб прибрав її чоловіка, 

а коли умре, то вона шоб показать пирид людьми, шо їй жаль чоловіка 

— возьме цибулі, натре нею очі і ходе по хаті, утпра передником сльози. 

А шоб було чути на вулицю, шо в хатї є покійник, то вона підпросе 
яку ннбудь старуху, охотну до випивки і вгощевія, шоб вона голосила 
і причитувала. За труда дасть їй па пів бутилкп, хустку і па поминках 
посаде її на перве місце за одним столом з попами. 

Голосить женщипп учуть ся, одна од другої пприпяають. Ото як по¬ 

чують де нпбудь, шо яка набудь женщпна гарно голосила і сибі стара- 

ють ся заучить найзуст всі її прпчоти. А шоб нп забуть того причоту, шо 
вона чула, то кожна женщина у себе дома сидячп за прядивом наскільки 
раз повторить про себе; пряде і мпр’коче сибі під піс. 

Молоді женщина учуть ся голосить одна од другої. Ого, як вийдуть 
в лразвик або в неділю на вулицю полппптать язиком, то вони там все 

пнрибалакають і пирнлїчуть, екіко за цілий год умерло людей в силі, 
хто як голосив, хто гарно, хто ппскладпо і тут вони повторяють до- 

словно, хто як голосив, які слова прпчптували. О тут то, хто пп вміє го¬ 

лосить — запамятують сибі ІІрипоминають слова, які найбільше всього 
оправдують ся більшппством голосів пожплих і бувалих жепщип. Особливо 
у кого є старики, котрі нп сьогодні завтра помруть, так дочка їх або 
ппвістка стирають ся підготовить ся, шоб уміть гарно голосить. Дівчата 
теж прпслухають ся, хто як голосе, шоб наппрід знать — на злучай якого 

ипщастя. Хоч хто набудь нпчаяпно умре, то вже вона буде знать, як 
треба голосить. 

Хто ни вміє голосить і причптувать, то таких баб гудють: иш, сяка 

така нидотепа, пи вміє і слова до путд вимовить. Чи вона бісова дочка 
рада, шо здихалась чоловіка чи там сина? ІІохоже нп дуже жаль умер- 
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того. Так, шо хто ни вміє або нп хоче тужить і прпчитувать, то таких 
сеуждають, щитаюіь «а великий сором. А хто вміє голосить виразно 

і голосво і жалібно, то таких женщинп хвалють, щитають за вплику 
честь, кажучи: „Ох, тай тужила ж гарно. От молодець... Проти неї ніхто 
у пас лучче пп затужи. Як заведе, так любо послухать; хто ни хоче — 

так заплаче, сами сльози колють ся. Як пошиє виказувать всі топкості — 

аж серце замира. Де тїко вона училась так голосить; пппаче мати її була 
ви здатна на голосіння, а вона молодчина, шо голосно, шо жалібно, то 

виразно, то прикладно — все равно, як з книги чпта. ІІохоже од когось 
пирииняла в другі слободі; в Бикарюкові або в Нежеголї!" 

Голосють звичайно всяк по своєму. Кожна баба впсказує свою жисть, 

яка випадала на її долю при живності' покійного — які вона пприносила 
нпнзгоди, які од його тирпіла муки, або радосги, ласки і помощ. Виска- 

зує придположеніє, як гарно жилось і як буде жить ся після смерти чо¬ 

ловіка. І всі, всі мілочі пирплїче... Инші женщинп голосють якось при¬ 

кладно, напробі вірш. 

Хто вміє голосить прикладно, то таке голосїнпя всім дужче наро- 

вить ся чим те, шо причитують ни складно. А хто голосе дуже голосно 
так, шо аж в ушах лящить, то таке голосіння теж паровить ся, таких 
женіцин за очима хвалють: „От Хвеська здорово голосила по покійни¬ 

кові. Видно, шо їп дуже жаль було розставать ся“. Хто довго голосе, то 

таких жеищин теж хвалють, тїко шоб ни дуже було жутко на серці всім 
людям і шоб ни розболілась голова в голосїльщпцї, то її припиняють, 
утішають, шоб вона так довго вп плакала, доказують їй, шо довго і здо¬ 

рово плакать вредно для здоровя і шо цпм все равно мертвого нп під- 

німпш. А инші дають нюхать нашатирного спирту, шоб нп розболілась 
голова од голосїня. 

Плачуть женщинп бііьше всього з жалю, а инші плачуть хоч і ни 

жаль, а так уже по заведеппояу з поконвіку порядку. Нашим хоч і пи 
хочпть ся плакать, а проти посторонвїх людей і проти самого покійника 
находють ннловкпл нп випустить сліз. Бо плачем вони показують, шо 
покійник їм був дорогий чоловік і шо його луже жаль. Плакать часто 
і дуже довго, кажуть, внликий гріх, особливо по своїх малих дітях. Хто 
дуже илаче по дітях, то на тім світі душпчці бува іяжко... 

Плакать начжпають женщини і всі члени сімейства зараз же після 
того, як умре людина. Після смерти всі наплачуть ся в смак. А потім уже 
мужчини і инші трохи успокоють ся. А коли покійника обмиють і убпруть 
і стануть укладать на лаву, або малого на стіл, то жеищппи знов напи¬ 

нають голосить. Коли кладуть в домовину (труну), теж голосють. А коли 
покійника нисуть на кладбище і духовні співають Святий Боже.. жалібно, 

то женщпни тоді особливо жалібно і виразно плачуть. Тоді і мужчини 
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деякі ви можуть здержать ся, проливають сльози і схнипують. А у кого 
кріпкі нерви, то у таких мужчин тїко иа очах сльози покажуть ся блпстять, 

а багато є таких мужчин, котрі для покійника чужі, так ни одниї сльози 
нп вппусте. Особпнно жалібно і одчаянно голосють женщвни пприд тим, 

як опускають покійника в яму і як отспівають „Со святими упокой*. і як 

співають „Вічная память“... 

На поминках в 9 день, в 40 день і в годовщину, женщиви ни 

тужуть, а хоч нп голосять в причотп так, як при похоронах, а так 

тілко сльози утирають, як шо зачують розмову про покійника, як 
він жив, як умирав і инше. По давно умерших покійниках жептпнп 
голосють тїко на могилках, коли на кладбищах служуть панихидп; 

де бува раз у год після Впликодня, зараз же — на Хомпні нидїлї. 
Тоді сходють ся на кладбище баби чуть ни з всього сила з мисочками. 

В мисочках прпносють курей варених, сала, яєць, паляниць або пасок 
пшинишних і крупчатпих, хто на шо споможпть ся. В той день духовні 
цілий день служуть панихидп на могилках. За теж назбирають сибі возів 

два або три разного знадобя — і грішми само собою дають по гриве¬ 

нику, чи там по 15 коп. од панахиди. Духовні підходють до кожної мо¬ 

гили, де тїко сидить баба з мисочкою і правлють наскоро панихиду. 

Одслужують минути за три і возьмуть у тпї баби все, шо було в мисочцї 
і здадуть сторожові, шоб одніс на віз, а самп ідуть дальші. Де могилки 
одна од другої нпдалеко і біля всіх стоять баби з мисочками, то вони 
служуть одну панихиду за 3—4 могилки зразу і поминають мення всіх 
4 покійників, шоб скоріш управить ся. Инші баби оддають попам з ми¬ 

сочки нп все, а ухитряють ся оставить сибі, шо ннбудь — ховають за 
пазуху або в кармап і носють при сибі поки духовні з кладбища підуть. 

Кожна женщина біля своїх могилок до приходь духовних і після пани- 

хпдп на її могилках голосе. Як тїко прийде на могилку, перекрестить ся 
поцілує хрест той, шо на могилі, потім етапе на колюшки і голосе, а далі 

припаде ниць до могили, поцілує землю і знов туже і прпчитує, хто шо 
здума. А у кого пима таких покійників, котрих дуже жаль, так такі жен- 

щинп дуже ни голосють, а так тїко для прислівя постоє над могилою 
і для прислівя поплаче біз причету і після панихидп піде до дому. Жен- 

щпна охочі до випивки, котрі ухитрились заздалегідь сховать сибі якої 
вибудь закуски, довго па кладбищі ни окалачують ся, а як тїко піп на їх 
могилках побував, зараз же розбивають ся па партії і кожна кучка особливо 

іде куди нибудь в сад або в клуню і там випивають і закусують. До 
баб прпеябрпть ся хто нибудь з мужиків один або п штук 3—4. І поми¬ 

нають сибі родптелїв до пізнього вечера. До обіда і в обідню пору, поки 
духовні на кладбищі, так пнодї аж у сило чуть голосіння баб. А дуже 

над вечир і пізно вечиром як підопють баби, так місто голосіння — пісні 
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затпнакують на всю глотку — аж по всьому силу луна розглягаїть ся. Коли 
закуски нп хьате тиї, шо наховали од мисочок, то збіга кожна до себе 

до дому, возьме яєць, сала і жарють спбі яешню. А випивку мужики 

купують, які присябрять ся до них і гуляють спбі з горя та пичалї до 
самої півночі. Нп можно ручать ся, шоб там обійшлось біз гріха... 

77. К, Тарасевський. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. З 



РОЛ ОСІ НЯ. 

І. За дітьми малими. 

1. Моя ти дитинко солодка, моя! 

Кудаж ти йдеш від мене, куда ? 

Рибочко, лебідочко, вернпж ти ся, верни. 
(Етнограф. Збірн. XII, ст. 218). 

2. Мояж ти дитинонько, моя потїшенько! Яж тобою не натішилась, 

на тебе не надивилась! А чому до мене не обізвете ся, чому до мене 
не заговорите? 

(Салаті коло Угнова). 

3. Дитино моя солодка, моя рідна! Як я ся з тобов не набула, де 
я вже тебе буду ви діти ? Хто д’ мпнї прийде? Ой Господи, я си гадала, 

люди мают всекі, а я вже нікого не маю. Сестро моя рідна, потіш мою 

дитину там. Хто єї там нагодує, хто єї зачеше? ГІарасочко моя рідна, 

до кого я прийду, з ким заговору ? Послужко моя добра, де я тебе вже 
стрічу? Верни ся, Парасочко, верни. 

(Річка, Кое. пов. п-на Кис.). 

4. Дитинко моє, гадочко моє, 

Яблучко моє, сахарнеє моє, 

Откотило ся, отщепило ся ти од мене ! 
ІІетліш. 292 ст. 

5. Оп дптпно-ж наша! як ми будемо без тебе? Тп-ж бігало щебе- 

тало, то спати нам не давало. Як ми забудем тебе — дитиночко наша, 

серце наше! — Тиж уходиш від нас на віки і нп буде нас кому звати 
татом та мамою і ни буде нам ниякої радости. 

(Мельнивівцї, Под. їуб.). 
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6. Я тебе годувала, я тебе пильнувала, 

А тепер не маю щирого слова ні 
[звідки. 

На що ти мене покинув? 

Діти мої! 

С. Білоусівка, Гайс. пов., на Под. 

7. Діточки мої дрібненькі, 
Я з вами не натішила ся, 

Я з вами не налюбовала ся. 
Ви в мене як соловейки, 

Як авгелпки. 
Діти мої не догодовані, 

С. Білоусівка, Гайс. пов. на Поділю. 

3. Мої ручечки, мої ножечки. 

Моя головочко, мої кбеочкп! 

Не вже де тії ручепяточка, 

Що до мене простягали ся? 

А де ж ті оченятлчка, 

С. Сьомаки, Ванн. пов. на Поділю. 

Я-ж на вас ни надивйла ся, 

Не наслужйла ся. 

Я вас покинула маненьких. 

Ви лазите. 

Хто ж мпнї тепер лазити буде? 

Діти мої недорослі! 

Я вас не вигодувала, 

Не дочекала ся в люди. 

Люди дружать та тішать ся, 

Я ж вас внпроважаю. 

Що ясненько всміхали ся? 

Три роки (чи скільки) я на тебе 
[дивила ся, 

Тепер не дадут надивпти ся. 

9. Дитинко моя, щпбитушко моя! І чого-ж ти на ієни розгнівалась? 

На шо-ж ти мене покинула? Чи я-ж тебе ни гудувала, чи я-ж тебе не 
доглядала? А я-ж тебе гудувала, а я-ж тебе доглядала. Я-ж над тобою 

ніченьки нп досипляла! Дптпнко моя, голубко моя! чого ж ти собі ви¬ 

брало таку хатку смутну та навеселу! Ой, мамко моя, голубочко моя! 

дрппміт же до еебл мою доню, прийміт — приголубте... 

С. Рачки, Брацл пов. Под. їуб. 

10. Дитиночко моя, яедогудованная, недоплеканная, хто тебе там 

годувати буде? Хто тебе, манечко, доглядати буде, там пильнувати буде? 

Дитинко моя, дитппо — орлпчко-ж моя, чого ти полинула од мене, доцю 
моя? Голубко моя, зірочко моя! Хто тебе доглядати буде? А як я буду 
бел тебе теиеркі? А я ж ніченьки не спала, тілько доглядала тебе? 

Дитино моя болячая, чого ж ти пішла од мене? Чи я же не до¬ 

глядала тебе, моя дитинко? Боже мій, Боже, у людей же то багацько 
є дітей тай жиють, а у мене було одно, та і то Бог взяв!... Люди дітей 
жеиять, заміж отдають, а я тілько в землю ховаю. Боже, Боже, чин я 

тебе прогнівила, що ти в мене дітей забираєш?!.. Княгиньо моя, кня- 

гииьо! де ж буду того зятя питати, що не бачу єго?! Ой, дитино моя! 

Ои зозулько моя, чого тобі було вмертп треба?! 
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Чи я тебе не доглядала? Ой, дитинко моя, я не дала вітрові дути 
на тебе, а все в подушках тебе тримала, тай не могла допільнувати тебе !.. 
Чого ж ти такої хати сумної вабіг, сумної та невеселої? Туди, у хату, 

ні вітер не завіє, ні сонячко не загріє. Як же ти будеш ту землю тяжку 
тримати?.. Чого ж ти такий малесенький, та в землю ідеш? Тобі жити, 
та бути, а тебе Бог уже забрав! 

Боже, Боже! на що воно тобі, коли воно не догудоване, воно не 
доплекане, не доросле? 

Маню моя, Маню, подиви ся, на якій ти подушці лижиш в хаті 
тепленькі, а теперки в хату таку холодну ідеш? Хто ж тебе доглядати 
буде, моя доцю? Зозулько моя, голубко! Хто ж тебе, моя доцю, году¬ 

вати буде, ой зозулько моя! 

м. Мурафа, Под. Губ. 

11. Моє дитятко, моє милеє! Я-ж думала, що діжду ся весілля 
твого, аж но я ховаю тебе! Ти-ж була моя слуга, ти-ж була моя вірная! 

Кого-ж я пошлю, де я найду тебе, моя дитино, моя рідная! Я-ж думала, 

що ти мене перше поховаєш — аж мені прийшлось тебе ховать! Я-ж 

думала, що я буду на твоїм весїллї співати — аж мені прийшлось по 
тобі тужити! Моя дитино, моя рідная! Де-ж я тебе найду, де-ж я тебе 
шукать буду, де-ж я тебе буду виглядати — з которої дороги зу¬ 

стрічати ? 

Пинск. пов. (Чубив. — Трудьі, IV, ст. 702). 

12. Синку мій (чи донько моя — як там вже зветь ся), голубчику 
мій, (-голубочка моя), хто ж тебе там буде глядіти?.. Дїдй мої, бабії мої, 

признавайте ся до моєї дитиночки, бо там її вітер не завіє, і сонечко пе 

загріє, і зозулька не буде кувати, і соловейко щебетати, і садочки про- 

цьвіїати!... Дитиночко моя, мо<5 малесеньке, а хто ж тебе буде гля йти, 

а хто тебе буде колисати. Ти ж і невйг.іядяне, і невпкодиханеє і таке 
маленькеє!... 

(Паводоч, Киів. губ.). 

13. Дитятко моє, любе та миле! 

Куда ж ти убираєс ся?.. 

Відкіля тебе визирати, відкіля тебе виглядати? 

Чи ти з церкви іти меш, 

Чи з дороги їхати меш ?... 

Чи тебе соловейки одщебеталп, 

Чи тебе зозуленьки одкувалп ? 
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Яка твоя доріженька смутна да невесела! 

Яка твоя хаточка темна да невидная, 

Що нї дверичок, ні оконечка, нї праведного сонечка... 

Як яб.точко од яблоньки одкотило ся, 

Так ти од мене, моє дитяточко, одрознило ся. 
І відкіля ти іти меш, 

І яку вісточку нести меш, моя донечко (мій синочку)? 

Моя донечко, моя ягідочко, 
(Мій синочок, мій колосочок!) 

На що ж ти мене кидаєш ? 

Хтож буде тебе доглядати тамечкі? 

І коли ж ти до мене у гості прийдеш ? 

Колиж тебе дожидать, колиж тебе сподївать? 

Примай мене до себе, 

Пригортай мене до себе! 

Обирай минї містечко коло себе ! 

Де тобі містечко найшло ся гарне, 

Що тп мене покинуло? 

І серце моє одпрвало ся ! 

Дитятко моє і голубятко моє! 

Коли я тебе побачу ? 

Чи тп зозулею прилетиш, чи соловейком ? 

Чи ти нам перекажеш, чи письмо пришлеш, 

Щоб я почула, де тп будеш! 

Моє соколятко, моє голубятко! 
Алтановка, Кролев. пов. Черн. Туб. (Зтногр. Обозр. кн. 38, Аг 21). 

14. Мої діточки, мої голубятка! Мої діточки, мої ангеляточка! На 
що-ж ви мене покинути? На що-ж ви такі манїсенькі одрізняєтесь од 
мене. Та ви-ж, мої діточки, на світі не жили, та вп-ж нічого не бачили. 
Ей. мої діточки, світ як рожевий цвіт, а ви покидаєте мене. Та хто-ж, 

мої діточки, буде мене доглядать, та хто-ж мене буде хлібом годувать? 

Мої діточки, мої голубяточка! Та люди дожидають празника, та чужі 
діточки виходять та будуть гулять па празпнках, а я, моя дитиночко, 

ходити му й шукати му — та не найду тебе. 
Луб. пов. ГІолт. туб. (Милор. А: 73). 

II. За малою дочкою. 

15. Ой, моя ти дитинойко, моє соколойко, мояж ти душейко! Відки 
я тя буду виглядатойки, з котроє сторонойкп? Колиж ти прийдеш до мене 
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в гостпнойку? Ой, мояж ти дптинойко, ой мояж ги голубойко, ой мояж та 

потїшейко! А деж я ся сподївала на тебе смертойки ? Я казала, що я 
буду мати с тебе потїшойку 1 Ой мояж ти дптинойко! Ой колиж ти прий¬ 

деш до мене в гостпнойку ? Ой, м. ти д., ой м. ти голубойко — Гаиусю- 

нейку, ой моя ти дївойко, ой моя ти квітойко! Щож я буду бес тебе 
робитойки! Я не маю свої дитпнойкп, своєї 1'анусюнейки! Щож ти будеш 
робитойкп в тії іалупойдї ? ой моя ти дптинойко, моя же ти голубойко, 

мояж ти розмовойко! По чім же я тя буду памнятатп, мояж ти, Гану- 

сюнейко ? 
Лаврнків, Равеьк. пов. 

10. Моя дитинойко, мояягідойко! хто тебе там буде доглядатойки, 

хто тебе там буде годуватопки? Чи ти яе мало з ким жптойкн, чи ти 
не мало свої мамуиейкн? Моя послужейко, моя пастушейко! Я гадала, 

що ти мені будеш пастойки — а ти пішло в сиру землейку гнвтойкп ! 

Ой, мол дитинойко, деж твоя дружинойкл? Моя дївойко, моя голубойко! 

а деж твої старостойки, деж твоє віеїляйко? Тамто ти ся пе поминаєш 

анї водойків, анї коровойків, апї скринойки, пі перпнойки! Тамто прий¬ 

шла по тебе порадойка, тамто поїдиш до шлюбойку — під сирую зем¬ 

лейку, під зелену муравойку! Щож ти там будеш робитойкп — без ма- 

мунейки, без родпнойкп і без свого королейка ? 
(Лавриків, Равеьк. пов). 

17. Донечко моя солодка, донечко моя люба! Я гадала, допечко, що 

я тебе віддам, а ти така молоденька у глинку йдеш! Синку мій, донечко, 
хто тобі танки водицї даст? Мамко моя рідненька, приголуб мою донечку, 

бо моя донечка там саменька будет. Мамко моя солодка, донечко моя 
люба. Кобис, мамко, була чемна мою донечку приголубити: бо моя до¬ 

нечка на тім світку саменька будет. Я гадала, донечко, що я з тобов 
додержу. Я хоть, донечко, скляла, хоть сми те ударила, то ви мевї, до¬ 

нечко, не відреклп. 
(Кривсрівнп). 

18. Голосїнка мами за дівчиною школяркою. 

Ци тут було тобі вузко, ди шо, 

Шо ти сп у таку маленьку хатку 
Пййиййий йи йп йпй пий... 

Катеринко моя дорога, 
Кньпгинечко моя ппшненька — 

Чого ти умерла, 

Чого ти собі маленької хаткн за- 

Инй йий пий йий... [жьидала? 

Катеринко моя одненька, 

Кньигинечко моя ппшненька! 

Ийпй йпй йий йий йпй... 
Зазулечки мут кувати, 
Я тебе буду визирати, 

Тебе нп буде Епдати... 

Шо ти си у таку хатку замкла. 

[замкла ! 
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Шсби в вю вітрець нп завіяв, 

Сонечко нп загріло, 

Шобп у ню я нп вагльидала! 

Катеринко моя срібненька, 

Зазулько моя пишненька, 

Потіхо моя одненька! 

Я тебе одну маїа — 

Я тобі старостіу пиднала, 

Я тобі на весїльп фантїчко старала.. 

Катеринко моя срібна — 

Розлуко моя вічна... 

Шо ти собі таких весіль загадала 
[сумненьких — 

ЦІ о ти собі таких старості^ при¬ 

кликала ппшнепьках !... 

Иййий пай йпй пий йий. 

Чуму ти хоть кілька рочок пн за¬ 

микала, 

А така молоденька собі віночок 
[поклала... 

Потіхо моя однепька, 

Зазулько моя пишненька, 

Душко моя срібненька !... 
Ти мені хатку веселила, 

Ти мені подвірьпчко украспла, 

Ти свого братчика забавльпла... 

Хтож мине типер розвесели, 

Хтож мине сумненьку потішп, 

Хтож дьпдпчка потішп? 

Иййий йпй пий йий йпй! 

Ти мені уже послужила, 

Ти мені ватерку наклала, 

Ти мпнї водиці принесла, 

Ти мені дрпвець наносила... 

Катеринко моя срібненька, 

Катеринко моя однинька!... 
Ти уже минї ватерку нп накладеш, 

Ти уже МЕНІ водиці нп унисеш, 

Ти уже мпнї дрпвець ни принесеш, 

їсточки нп приставиш... 

Іїйййий йпй йий йпй .. 

Тибе мут си товаришки догадувати, 

За тобоу мут си учитїль допиту¬ 

вати. 

Чуму межи діточками Катеринки 

[ни видати!.. 
Такої уже пишненької, 

Такої цїкавенької ни буде.. 

Так пис сп бор зо книжечки нау- 

[чила читати, 

Так йис борзо листочки уміла снп- 

[суватп, 

Катеринко, моя срібненька. 
Потіхо моя одненька!.. 
Ой йпй йпй пий йпй! 

Ти така йшла до школи веселенька, 

6к до рідної мамки, 

До рідного дьпдпчка... 

Тп казала, шо учитї.іь чемний, 

Шо учптїль ни бйе... 

Катеринко моя срібна, 
Катеринко моя дорога... 

Я тої днини тобі казала. 
Аби ти до школи нп йшла, 

Аби тп си дома лишила... 

А ти нп хотіла мине послухати. 

Ти казала, шо учитїль ме сварити... 

А я була учптїля упросила, 

Шо тибе... ніжечка боліла... 

Ий йий йий йпй йпй... 

6к тп умирала, тп за учптїля 
[згадувала, 

Тп сп питала, шо за тебе учитїль 
[говорьп... 

Ти сп до школи просила... 

Иййпй йпй йий йий! 

Ой устанько, Катеринко, устань — 

Подиви си, прийшли учитїль за 
[тебе знати, 

Прийшли за тебе розпитати... 

Поливи си єк їм за тобоу бапно, 

Шо ти си уже пп засьмійиш, 
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Шо ти ви заговориш... 

Я тибе одну вала, 

Я тибе єк зірочки вигльидала. 

Шо ти си, Катеринко, нагнївала, 

Шо ви хочеш говорити... 

Ци ти си свойов комороу згово¬ 

рила... 

Коби ти мннї вид твої комори 
[ключики віддала, 

Я би в твою комору шо днини за- 

[гльпдала... 

Катерпикб моя срібненька, 

Катеринко моя пишнеиька! 

ИЗйий Зий йпй йий! 

Шож ти мені такого жьилю зау- 

[дала... 

Я си на світку ви сподївала, 

Шоби я тобі так борзо вирьидочку 
[дала, 

Шо ти си у таку сумну доріжечку 
[забрала... 

Коби я знада, коли ти віттпу сп 
[вернеш, 

Я би тобі ворітця розклала 

Дверці свої утворила, 

Дверці бпх ти утворила, їсточки 
[зварила... 

Катеринко моя срібненька, 

Кпьигине моя ппшнепька, 

Потіхо моя однинька! 

Ой йий йий йий йпй... 

Я уже тибе ни вздру, абих куда 
[ходила... 

Нї у садочку на листочку, 
Нї у травини ва росини, 

Нї на кождім поступочку. 

Люцькі діти будут си до школи 
[збирати, 

Я си буду свої Катиринкп здога- 

[дувати, 

Я сп буду дрібними слізками за¬ 

ривати... 

Ти уже д минї ни прийдеш, 

Ти уже ґрийцарик на жошит ни 
[запросиш... 

Коби ти віттву до мене дрібне 
[листєчко слала, 

Аби дьидик і мамка за тебе знала... 

Ой, устанько, Катеринко, устань, 

ІІодивп сп єкий дьидик ходи за¬ 

журений, 

Єкпй він за'смучьиний... 

Хтож нас типер потїши, 

Хтож нам хатку розвесели? 

Ой смертечко, нивірочко, 

Ой смертечко погана! 

На шо ти у мене Катеринку взьпла? 

Чуму я тибе ни ублагала, 
Шоби ти мине борше взьпла, 

Шоби я свою Катеринку таку ип 
[впдїла!.. 

Ойппй йпй Гіпп йий... 

Катеринко моя срібненька, 
Кньигине моя ппшвенька, 

Зазулько моя дорогенька... 

Ой устанько, Катеринко, устань — 

Заговори хоч одно словечко! 

Ти така ни була, 

Шоби ти так довго ни говорила... 
Чим я тибе нагнївала, 

Шо ти пп хочеш заговорити? 

Чим би я тебе перепросила? 

Катеринко моя дорога, 

Розлуко моя вічна... 

Ой смертичко нимплосерна, 

Ой смертичко погана! 

Чуму ти така ниуважна? 

Ий йий йий йий йий... 
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Люди вепокоюють голосїльницю: 

„Цить )'ЖЄ, Йпвдо, цить, буде уже того, шьи можеш з жілю розбо- 

лїти сп, триба було Богу — то собі уаьиу0. — ,То шьи дитива, нивинне, 

она уже дес дауао з агнїлами си бави°. — „Добро, шо малим умерло, 

ни буде бідувати на сім світі0.— „Та бо говори, йиї жьиль: ши рік — 

два гай уже мала послугу, до чого шьи одну мала і тої си позбула". — 

„То було пайппшеїйше межи усьимп дітьми, а таке біленьке єк пан- 

цьке“. — „Нибіжка, дай ї боже царство, хоць она й так шаслнва, усе 

була весела, а такий рух єкпйс мала у собі, шо була нїкбгп нп поси¬ 

діла спокійно0. — „Они з мойов обі ходили собі до школи. Я була раз 

єкос у школі, то 5'н0 собі разом сиділи у пирппнїй лауцї коло самого 
учитїля. Видпш. Марічко, нпма уже Катеринки, пи будеш мати з ким 
ходити до школи0. — „Е, шо уно знайит! уно шьи дурне, она молодша 
шьи від тої, шо умерла, її шьп ни чьис було бути у другій класі0. 

Жабв за Маїурою, виписав у часі похорону Михайло Кузьмах, учитель. 

19. Доню моя, рибко моя! Куди ти від мене забіраї ся? На кого ти 
мене покидаїш? Хтож мене на старість доглядати муть? Звідки я тебе 
буду виглядати? Прилинь до мене в гості хоць на годиночку, хоць на 
хвилиночку, хоць зозуленькою. 

с. Петримане. ІІод. ґуб. Ушиць пов. 

20. Княгипе моя люба, 
Чи не було що тобі їсти, 

Чи ие було — де пробувати, 

Що ти мене так облишила? 
с. Білоусівка. 

21. Моя дочечко! 

Куди ж ти вибираєш ся 

На всю ніч темненьку, 

Дочечко моя! 

Куди ж ти вибираєш ся 

Проти пічепькп смутненької? 

Винницький пов. с. Сьомаки. 

22. Дочечко моя, голубко, 

На що ти нас покидаєш? 

Звідки ж тебе виглядати, 

Моя дочечко мила, 

Де нам тебе чекати? 

Якої ж ти ямки ззбагда, 

Я ж на тебе надїяла ся, 
Як па Господа Бога, 

А тп мене лишила? 

А яка ж зима заватьна 

Тобі стала на дорозі? 

Куди ж ти вибираєш ся ? 

Такий холод та мороз! 

А хто ж до мене защебече, 

Як та пташечка весною? 

Моя дочечко мила, 

Смутної та невеселої. 
Ти ж казала, що зростеш 
Та й иас забереш, 

Казалась, що прийдеш 
Та нас забереш. 
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Дочечко моя, голубочко, 
А ти ж казала те тобі дати, 

А ми не знали, що тобі дати, 

Що ти будеш вмирати. 
с. Сьомаки, Вин. пов. на Иод. 

23. Дочко моя, господине моя, швачко моя, пораднице моя, прядко 

моя! Якої ти собі хаточка забажала смутної та не веселої! Чи тобі-ж 
тут не було де бути? Де я твою роботоньку знайду, все буду тебе спо¬ 

минати. Як буде зозуленька кувати, то я буду її питати: „Чи не бачила 

донечки?" Людські діти будуть віддаватись, а моє серденько на шматки 
буде краятись. Як прийдуть святки, то людські діти будуть гуляти та 
вбиратись, а я буду слїзми обливатись. 

с. Молодецьке, Київ. туб. (Кіев. Стар. т. XX. Ящурж). 

24. Моя донечко, моя тополечко, моя донечко, моя маківочко, моя 
донечко, моя роже повная ! Як же ти зацвпла і скоро отцвплаеь і обси¬ 

палась... Відкіля мені тебе ожплати... і т. д. 

Монастирщива, Ніжин, пов. Черниг. Туб. (Зтн. Об. кн. 38. Лі 9). 

25. Доню моя, голубочко, да куди-ж іп од мене одражаєс ся?.. Да 
чи тут же тобі надоїло жити на білому світі? Да чогож тобі туда захоті¬ 

лось? Да там же хаточка смутная да невеселая, темная, та невидная; 

да там же соловейки не щебечуть, і зозульки не кують. Донпчко моя, 

перенелочко, куди ти полетіла?.. Хто-ж мпнї тепер будить ділечко ро¬ 

бити так, як тп робила?.. Да ти-ж було що робиш, да я й очей не 
посилаю; да як вині тепер без тебе остатись?.. Да промов тп мпнї хоть 
словечко, дитино моя. За що та на мене розгнівала ся?.. Да чужі діти 
гуляти муть, а тебе й не буде. А я буду ходити, да тебе питати, чи не 
бачили люди. Вони скажуть: ми бачили, да вже на тім сьігї. Що ж мипї 
робити, моя дитино, без тебе в світі?.. Дитино моя. картино моя, да 
куди ти одражаєс ся, мене покидаєш нещасну? Донпчко моя, тка.іичко 

моя! Да хто-ж мене буде тепер поражати, як ти будеш в сирій землі 
лежати. 

г. Ніжин, Черниг. Туб. (9гн. Об. 38, Лі 5). 

20. Моя дитиночко, моя родппочко, моя пташечко, і моя комашечко, 
і моя роза повная, і моя роза червоная, і моя ягода повная і мій цві- 

точок, і моя крашаночко! Да як весна настає, да вийду я у садочок, да 
і цвіточка цввтуть, да і пташечки поють; і як люде ожпдають, як пер¬ 

вин цвіточок росцвптеця, і всі радуюця, і всі веееляця, і одво другого 
призиває і показує, який же це первий цвіточок хороший! О так, моя 
донечко, діждем ми празника Світлого Воскресепія, як дожидаєм первой 
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крашанки, одно другову показуєм: чи гарна, чи гарна крашанка? Так 
ти була мені, доню, а тепер позаростали тзоі стежки-доріжки, де тн 
ходила; а тепер попду я тільки у зелений садочок, да вирву я кленовий 
листочок, да прикрию я своєї донечкн слідочок, щоб і зозулі не кували, 

щоб і пташечки не леталн, щоб моєї донечки еліту не істоптали. Ох, 

мабуть я, мабуть я марно все слова свої трачу, да попду, сяду край 
могили да гірко заплачу. 

м. Монастирщина, Ніжин, пов. Черниг. їуб. (Зтн. Об. ЗВ, ЛІ 16). 

27. Донечко моя, фіялочко моя, відкіяь буду тебе визирать, відкіль 
буду виглядать?.. Да чужиї дітки бігають, да гуляють; да чужі ма- 

терки глядять да радіють, а я тоскую, досадую, своєй дитини не важаю... 

ІИо вже стежички і доріжечки позаростають, мою дитину люде позабу¬ 

вають... І прпмай же мене до себе, пригортай, я вже ж тут нажилась 
і нагорювалась. 

с. Березанка, Ніжин, пов. Черниг. Туб. (Втн. Обояр. 38, ЛІ 18). 

28. Моя донечко, моя иправдочко! Моя донечко, моя й вишенько, 

моя щепочко, моя й родиночко, моя дитииочко? І ЧОГО-Ж, МОЯ ДИТИНОЧКО, 

од мене отдаляєш ся? Чого ти на мене так розгнівалась? ІІрпмай і мене 
до себе, щоб я не горювала і не скиталась. 

Луб. пов. ГЕолт. їуб. (Мил. ЛІ 74). 

29. Моя дитиночко, моя голубочко! Моя шваченько, моя й пряшечко, 

моя й прачечко! Хто-ж тепер буде на ополонку ходить і біллячко мать? 

Моя й дочечко, моя й коханочко, моя й дочечко, моя й паняночко! 

І кого-ж я тепер буду кохати? ким я буду втішатись, як тобою втіша¬ 

лась? Та зазулїж куватимуть, а соловейки щебетатимуть, а я вийду во¬ 

диці брати, та зувулиньки питати: Ти зузуленько, моя й голубонько, чи 
ти не бачила моєї дочечки? чи не йшла, чи не їхала до мене в го¬ 

стоньки? Та дївчата-ж гуляють і пісенька співають, а моєї дочечка 
не має. 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. А? 75). 

30. Моя дочко, моя голубочко! Моя дочко, моя коханочко! Моя 
швачко, моя й прачко! Моя іскальнице, моя й вимітальнице, моя й по¬ 

мічнице! Колп-ж ти до мене прибудеш у госії? Коли-ж ми побачимось, 

коли-ж ми порадимось? Як би-ж я знала, я-б тобі віконечка і дверечка 
одчиняла і стежечку промітала, моя дочко, моя павочко! Моя дочко, 

моя зузуле! Яку ти мені звістку подаватимеш? Чи ти кувати, чи ти 
щебетатимеш? Чи тебе виглядать з поля, чи тебе з моря? Чи з високої 
могили, чи з далекої Україии? 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. ЛІ 26). 
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31. Моя й донечко ! моя й квіточко ! моя й дочечко, моя й швачечко ! 

моя й дочечко, моя й пряшечко! І хто-ж мені буде вишивать? І хто мені 
буде чужі скрині наповнять? І хто мені буде чужі мітки отпрядать? 

Моя дитино! моя й родино! Моя дочечко! моя п маківко! моя дочечко! 

моя й ластівко! Моя дочечко! моя й голубочко! Моя й дочечко! моя й 
зозулечко! Та зузулї будуть кувать, соловейки будуть щебетать — а я 
буду раненько вставать та буду зузуль питать: Ви зузулї сивенькі! 

Соловейки маленькі! та ви далеко літаєте та ви богато видаєте, чп ва 
не чули, чи ви не бачили моєї дочечки? Моя й дочечко, моя й ягідко! 

Моя й дочечко, моя й малесенька! Моя й ягідо червонесенька! Моє 

голубя, моє й соколя! 

Луб. пов. Нолт. їуб. (Мил. >4 82). 

32. Ой моя дочечка, оп моя рідненька, та чого ти на нас розгні¬ 

валась, чого ти отцуралась, моя дочечка... та як ти нас [за]смутила, та 
як посиротила.... Ой моя дочечка, моя рідненька! та яка у тебе хата не¬ 

веселая, туда пі дощ не пройде, і вітер не провіє і сонцп не пригріє... 
Ой моя дочечка, ой моя голубочка, та чого ти нас та покинула? А ми ж 
тебе і не лаяли, а ти нас покинула... Ой моя дочечка, ой моя голу¬ 

бочка, та відкіль тебе нн виглядать, та відкіль тебе ви питать? та 
ніхто не скажи, ніхто ни звістить. Ой моя донечко, чого ти одцуралась? 

та чи я вас, мої дітки, та обижаю? Та луччеб ви малевькими були 

померли, а то я вас годувала до якого время, а ви тоді мрпте... 

Маріуп. пов. Херс. їуб. (9га. Обозр. піт. 38, Дї 33). 

33. Ох, моя довечко! Та чого ж це ти таку хату забажала, смутну 
та невеселу ? Туди вітер не завіє, сонце не пригріє. Чужії дівчата бу¬ 

дуть ходить, а тебе не буде... Та коли я тебе забуду ? Чого-ж ти умерла 
та нас ножурила? Хто-ж тепер нам буде воду носить, хату топить... 

с. Петровське, Маріуп. пов. йкатер. губ. (РФВ. XII, Хї 1). 

34. Ох, ти моя дочечко, голубочко! Чого ти від нас отктзалась, 
чого-ж ти нам раньше несозналась? Позаростають стежки, доріжки, де 

ходили твої ніжки. Та ко.тиж тебе, допю, в гості виглядать, коли дожи- 

датця? Чи к Різдву, чи к Великодню, чи к Святій Тройці? К Різдву 
позамітає сгежки-доріжкп сиїгамп, а к Великодню позаливає водами, 

а к Святій Тройці позаростають вони травами. Та ти-ж відтіль нам 
і вісточки пе пришлеш. Позаростають доріжки, де твої ніженьки ходили, 

занилптця те ділечко, що твої рученьки робили... 

с. Петровське, Маріуп. пов. Єкатер. їуб. (РФВ. XII, XI 2). 
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III. За дорослою дочкою. 

35. Йойой, донечко моя люба, золота! Потїшенко моя, розрадойко 
моя! Йой доньцьо ти моя, робітничко моя! Хто мені водиці винесе, хто 

ми хатку замете, хто д стаєнці піде, коровицї подойит? Йойой, зозулько 
ти моя срімна, дорога! Чогось так борзийко Відня полетіла? Хтож мене 

на старі літа обийде, поратуе?! Йойой, дитинко ти ма люба, золота! Не 
буде ми кому повісемце спрясти, полотенце виткати! Йойой, доньцьо ти 
моя мила дорога, не буду уже ти весїля справляти, ани віддавати. Віддалам 

тя уже сирі землици. Верни ся, доньцьо ма — сонейко без тя зайшло, 

бервінок у городойку изсох. Устань, устань, подиви ся на мня. Йойой, 

дитинко ти моя, у далеку йдеш стороночку! Не буду я у оконце зази¬ 

рати, ци не йде моє дитягко до-мнї у гостину. Йойой донечко моя, 

люба, золота! 

Волосянка, Стрий, пов. 

36. ...Стань, подивись — до тебе дівчата посходили ся, чому до 
них не обізвеш ся? (Як принесли одіне:) А чому ти не встанеш, не 

подивиш ся — чи оно тобі подобаєть ся?.,. 

(Звинячка коло Мельницї). 

37. Марієчко моя, кнпгине моя! Куди ти сі вібераєш? Яке-ж я тобі 

сумне весїлє справлєю ? Я-ж то сі не сподївала сего! Я сі тішила, що 
я тебе віправлю весело, а я тебе так сумно віправлєю. Ей, тож сі мені 
наробила, нїколие мивї в роботі не відповіла. Хто мені тепер буде поміч 
давати? Чого ти сє так згонорувала, що не хочеш до мене заговорити? 

(Товмачик, Кол. пов). 

38. Ой дитпнко-ж моя дитино! на що ти мене лишиєш? Ой де ти 
собі доленьку обібрала, що мене покидаєш? Ой як я сі подив по на чужі 
діти а я вже тебе не буду видїти! Ой ластівочко моя, ой куди ти мене 
відлітаєш? Ой синку мій, синку, чи ти не мала де бути, що ти до такої 
тісненької хати йдеш? Ой дитино моя, дитинко, чому ми сі розлучаєм? 

Ой кнєгине моя, кнєгпне, куди я сі тебе додпвю ? Де я тебе пізнаю ? 

Ой та другі люди грают та співают, а я за тобов сльози віливаю. Ой 
уста мої милі, чо сте сі так запишнилп? Ой очн мої милі, чому сі не по- 

дивите? Ой ручки мої, ручки, робітники мої, то сте сі не полїнувалп що 

зробити. Ой ніжки мої, то сте сї всюда находили коло мого добра. Ой 
очка-ж мої, очка, то сте були веселі, чому сї на вї (на мене) це подивпте? 

Ой синку мій, синку, тож то буде зазулька кувати, а я сї буду сльозами 
умивати. 

Товмачик, Кол. пов. (Мар. Дутчак). 
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39. Донечкьо, моя донечкьо! 

На кого тп мене стару лишеїш? 

Я то гадала, шьо я тебе буду видїти у віночку — 

А я тебе на лавпцп положила. 

Донечкьо, моя донечкьо! ти то мені віку скоротила! 

Доленькьо моя, шьпстє ти моє, ласківочко моя ! 

Хто мені поможе? 

Я гадала, шьо я буду мати полекшу, 

А я, а-дї, шьо маю. Донечкьо, моя донечкьо! 

Троетянець, Снят. пов. 

40. Донечкьо моя дорога, 

Дитинко моя пишна. 

Робітнице моя чьимна! 

Відкіля я буду тебе візирати? 

6к ти тут мені пребувати ? 

Там тобі сонечко не загріє, 
Вітрец не повіє, донечко моя, до 

[печкьо! 

Хто мені буде сорочки шити, 

Хто мені буде прати, 

Троетянець, Снят. пов. 

41. „Донечко моя, з ким я буду вікувати, з ким сі буду слугувати? 

Вже ти мені не меш робити, не меш кутати. Я тобі на вічо не давала, 

я тобі весїля не робила; ти у мене дорога була, тп у мене вірна була; 

ти зі мною сі обходила! Донечко моя дорога, чо тп мене облишила? 

Я тебе не сварила, я тебе не била, а я тебе так прогнівала, що ти 

мене лишаєш! Донечко моя! — (Імя) моя! 

Де тебе переслїднтп, 

Цп в садочку на листочку, 

Ци в травнци на росици, 

Ци у верхах па каміню, 

Ци у хаті, на появірю?“ 

(Шухев. — Гуцульїц. Ш, 250). 

42. Парасочко, люба кнєгппко, файна кнпгпне! 6к ти си вири- 

жиєш? Ой люба вирило наша, та єк ми тебе вирпжиєм ? 

Мамочко моя рідна, на що ви нашу кнєгиню взєлп, на що ви таке 

мою донечку молоденьку ввели? На що ви дєднка осиротили? 

Хто мені буде тачьнти, 
Хто мені буде у хаті білити? 

Донечкьо моя, вірнице моя ! 

Ти то мені у листок вігривала, 

Тп то мені красно співала — 

А тепер-єс мені жілю наробила! 

- Ти то мені серце уразила, 

Тп то сестрички засмутила — 

Донечкьо моя, донечкьо! 

Річка, Косів. пов. 
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43. Ти ж минї казала: .Виписїть мене, мамочко, на двір". Я ж тебе 
виносила, а ти ж казала: „Як скрізь гарно, зелено скрііь, пташинки спі- 

вают, а я буду в землі лежати". Чого ж ти мене покинула? Чи ти, 
донько, в мене ни мала шо ї:ти, чи ни мала що пити, чи ни мала в що 

вдягнути ся — на кого ж ти мене лишила? Я думала, що ти мене 
в старости доглянеш, а ти мені клопіт лишила — манесенькі діточки. 

Хто їх буде годувати? Хто їх буде голубити? 

с. Білоусівка, Гайс. пов на Под. 

44. Княгине моя! 

Куди ж ти вибираєш ся, 

Куди ж ти се убрала ся ? 

А ти ж качата, що те на брати 
Та тобі дати — 

А ми ж то не знали, 

с. Сьомаки, Винн. сов на Под. 

45. Олянко-ж наша, Олянко! Куди-ж ти ідеш від нас? чи тобі ро¬ 

дичі були не милі, що ти покидаєш нас? Зазулько-ж наша кохана! яких 
тп родичів забажала? тиж то у нас мила дитина була! Прийми Господи 
її душу до царства — не буде уже на цім обпстї такої доброї душі. 

Журавлївка, Под. Губ. Брацл. пов. 

46. ОЙ, Ганусюне наша, Ганусю! Чого-ж тп покидаєш нас? Тп-ж 
то, серце Ганусю, не надївочида ся, тп-ж то у нас щира дитина була, ми-ж 
то любили тебе, дочичко моя, зіронько моя! Тн-ж то мені ясно засві¬ 

тила, тай скоро й загасла. Ми-ж то думали тебе до шлюбу провожати, 
ми-ж то думали з тебе утіху мати! Чого ж тп забажала? моя пташичко 
мила. Зятю ній, зятю мій, смутний не веселий, я-ж то тебе не бачила, 

як ти мою дочнчку взяв, зятю мій, зятю тихесенький і смирнесенький! 

Ти ж то не впомпнаєш ся у мене ні волів, ні корови. Ганусю ж наша, 
Ганусю! Тиж то красно росцвила, як ружовая квітка, тай скоро й за¬ 

вала. Голубко моя кохана! тп ж то мені лишила биндочки і кісники, 

я коли на них гляну, то буду слезамп обливати! Хто ж то буде коханії 
тії квіточки, що посадили твої білі ручки, хто ж ними затикати ся та 
питати ся буде. Вже ж позаростают тії стежичкп, куди ходнли Гануспні 
білі ніжки! Квіточко моя ясна! іто ж мені такі гарні полики пошиє так, 

як ти? Хто ж нас доглядати буде старих та обходити слабих? хто нас 
поховає? хто заплачи за нами? хто нас поминати буде? Хто нам на 
могилі посадит барвінок та рутку зелененьку? Левоньку, братїку (син, 

який умер хучше), вийди на зустріч свої сестричці, привітай її там. По- 

Що тобі дати, 

Та в що вбрати! 

А якої ж ти хатки забагла? 

Тісненької ямки забагло ся — 

Хіба тобі погано жило ся? 
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холи ся, Ганусю, иа тім світі Богу за нас, лиж то не умієм Бога про¬ 

сити, а тільки умієм прогнівити. 
Журавлівка, Под. Туб. Брацл. пов. 

47. Дочко моя, молода моя, невіпена, смутна та невесела, на що ж 

ти покинула мене?! Зятю мій, мураво моя зелена!.. Подивися на свою 
молоду смутну та невеселу... Дочко моя, голубко моя!.. А хто ж мене тепер 
доглядати буде?!.. Дочко моя, дитино моя!.. А хто ж тепер буде твою 
косу росплїтати?!.. Зятю мій смутний та невеселий! Коли ж ти до мене 
старостів присилав, що тепер ти мою дочку взяв?!.. Дочко моя, госпо¬ 

дине моя!.. Ти ж то було усю роботу мою робиш... На когож ти тепер 
мене покидаєш?!.. Хто тепер мені поможе? Хто мене поратує, хто го¬ 

лову мою обмиє та росчеше ?!.. Дитино моя, дитино моя, скажи хоч слово 

ще до мене... 
(Тоді, як дівчата плетуть вінок, усі плачуть. Мати голосить). 

Світилки мої, нриятильки мої, сусіди мої молоді! За кого ж ви 
мою дочку виражаєте?!.. Для кого ви вінок плитете?... Чому ж ви, смутні, 
не співаєте?!.. Дочко моя, молода моя!.. Подиви ся, який вінок тобі 
сплели світилки твої, товаришки... Всміхни ся до них... 

(Як вдягають вінок, всі молять ся і плачуть. Починають голосити дівчата). 

Подруженько наша, голубонько!.. Куди ти йдеш від нас?.. Кола 
вернеш ся до нас?.. Коли співати з нами будеш та грати ся?.. Това¬ 

ришко наша нриятна та дорога!.. Чого тн перестала сміяти ся до нас?.. 

Чому не подивиш ся на нас?.. 
(Як на вінкоплетеню є дївчина-сирота, вона голосить окремо). 

Товаришко моя, приятелько моя! На шож ти покинула свою стару 
неньку?!.. Лучче б я була умерла. Тобі ж тут добре було... Тебе любили, 
доглядали, тобою тішили ся... Ти ж то не знала, як тяжко сироті житп 

по чужих людях, по чужих хатах, без матері, без батька... На шо ж ти 
їх покинула?.. Лучче б я була вмерла, бо тяжко мені на світі жити без 

батька, без матери. (Всі плачуть). 
с. Сокіл, Под. туб. 

48. Дочко моя, голубко моя, хазяйко моя! Ти-ж у мене у дворі 
хазяйка була! хтож тепер у мене буде хазяйнувать? відкіль же я тебе 

буду виглядать? чи-ж з-за гори, чи-ж з-за долини, чи ж з-за високої 
могили ? Туди сонце не загріє і вітер не завіє! Зозуленьки будуть ку¬ 

вати, соловейки щебетати, а я своєї дочки буду виглядати. Дочко моя, 

голубочко, чого-ж ти забажала такої смутної хати невеселої! 
Лебедин, Чигир, п. (К. Ст. XXV, ст. 637). 

49. Моя донечко, моя княгинечко, та якого-ж ти собі князя обібрала ? 

Такого тайного, що п мені не обявила? Встрічайте, мої родителї, мою 
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донечку і пробіранте їй містечко біля себе і доглядайте, так як я до¬ 

глядала. Де-ж тії вітри набралися, що вишеньку зломали? І де-ж вони 
набрали ся, що на вишеньці листочки оббили ? Моя й донечко, моя й 

княгинечко, моя й швачко, моя й пряхо, моя помітушко, моя й по- 

мазушко! 
Луб. п. Полт. іуб. (Мил. Лї 77). 

50. Моя дитино, моя княгине! Я тебе не ожидата так рано одру¬ 

жити. Чужі матері дожидають, весело дружять, а мені нїкоторої отради. 
Чужі матері вразника дожидають, та в гості дожидають, а я празника 
ждатиму, та тебе виглядатиму. Тай ти не прийдеш ні водами, ні горами, 

ні помеж долинами, нї помеж могилами. 
Луб. пов. Полт. Туб. (Мил. № 78). 

51. Моя й дочко, моя княгинечко! як мені тебе забувать, і відкіля 
мені тебе виглядать? Що до людей ідуть з скринями та з перинами, 

а до мене йдуть з хрестами та з хоругвами. Моя й дочко, моя княги¬ 

нечко. Моя й дочко, моя й павочко! Та люде випроважають дочок 
з дружками, та з буярами, а я вас тільки випроважаю з хрестами та з хо¬ 

ругвами. Що я, моя дитино, на чужії чужині, як билина па пожарі! 

і куди тл, моя дитино, впряжаєш ся? Що то за хаточка смутна та не¬ 

весела? Шо в ту-ж хаточку ні сонечко не пригріє, ні вітер не повіє; 

що в ту-ж хаточку і сонечко не вскоче і в ту хаточку і дощик не 
промоче. 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. Лі 79). 

52. Дочко-ж моя, моя голубочко! Дочко-ж моя швачечко, дочко-ж 
моя коханочко! На щож ти мене кидаєш таку нещасну? Хто-ж мене буде 
доглядать? Як мені тебе забувать? Дочко-ж моя, княгине! Де-ж ти собі 
такого князя найшла, що ти мене не звіщала? Чужі матері прибірають 
ся ік свадьбі, а я сії сватьбп не ждала і не прибирала ся. На що-ж 

ти мені таку смутну сватьбу зробила? І на що-ж ти собі такої хаточкп 
забажала? Се-ж хаточка смутна, невесела і се хаточка темна і невидна, 

у неї нї вітер не завіє, нї сонце не пригріє. Дочко-ж моя коханочко, 

дочко моя п'аняночко! Колп-ж мені тебе в гостї дожидать ? І коли мені 
ті столи застилать і кубочки наповнять, а тебе в гостоньки дожидать? 

Луб. п. Полт. їуб. (Мил. Лі 80). 

53. Моя дочко, моя паняночко! Моя дочко, моя й коханочко! Моя 
дочко, моя й міщаночко! Моя дочко, моя й пряшечко, моя дочко, моя 

й швачечко, моя дочко, моя й переміночко! Хто-ж мені буде прать^ хто-ж 
мені головоньку ськать? Та чужі матері дочки оддають та веселятця, 

а я-ж тебе оддаю та мені смутно й невесело! 
Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. Лі 81). 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 4 
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54. Моя й дочко! моя й нещасничко! Моя й дочко, моя й горю- 

вальничко! Моя й доіко, моя й перепілочко! Моя дочко, моя швачко, 
моя й прачко! Хто-ж мені тепер буде, моя двтипо, прати, хто мені буде 
й перемінять, так як ти переміняла? Ким я тепер буду замишлять, ким я 

буду те ділечко заставлять, як тобою заставляла. 

Луб. п. Подт. Губ. (Мил. Лі 83). 

55. Доню, доню! Що ти наробила? Яке-ж твоє весілля невеселе... 

Зібрала дружечок для плачу та голосу. Одружилась тп з ямою сирою, 

кришкой гробовою! Хто-ж мене тепер стару утішать буде, хто мене 
догляне, поховає... моє дитятко, моя пташичка! Хто тепер минї буде 
щебетать раненько, воркувать низенько? Чим я тебе, дитятко, прогнівала, 

що ти не подивпш ся, не заговориш. Іди, моє дитятко, в далеку дорогу, 

та приготов там біля себе й мипї містечко, скоро й мене дожидай ся, 

в гості сподївай ся. 

с. Петровське, Мар. п. (РФВ. XI], Лі 3). 

50. Дочичко ж моя, голубонька, золото моє чирвовеє... Та квітонька ж 
тп моя рожевая! Та па шо ж ти мене покинула? Та хто ж теиер міні буде 

пособлятп, та хто ж міні буде хату вимітати? Та тиж бувало міні і во¬ 

диці принисеш і сорочки попереш... та тпж і в ниділиньку пироги пиктп 
міні помотала і в мої головолцї воншчок шукала... Донпчка ж ти моя 

милая, та на шо ж тп нас покинула? Та тиж була моя утіха, та тиж була 
моя отрада. Та яж тебе гляділа, та яж тебе кохала і виростила. Та 
лучче б же тп нас маленькою покинула, шоб менше жалю було! А тепер 
же міні тяжко з тобою роставатись. Та лучче б міні хто половину серця 

одірвав, шоб тїко тп жпва була. Та шож тп, голубонько моя, наробила? та 

лучче б же я тебе на світ пи родила... 

с. Шебекино, Курс. туб. 

IV. За малим сином. 

57. Сивку мій, синку, дитинко моя! Де ти сі вибираєш без мами? 

Хто там буде тебе доглядати без мене? До якої ти студеної хати йдеш? 

Яка тобі тверда колисочка зроблена? Як ти сі живенько від мене виби¬ 

раєш ! Я гадала, що я ся буду тобов тішити, а я сі так тобов засмутила. 

Мамко моя, мамко, на що ви мені дитинку взєлп таку малепьку? Чим 
же я сі тепер буду тішити ? Хто тобі там буде сорочечку прати — хто 

голову розчеше? 

Товмачив, Колом, пов, (Параска Свірнюк). 



51 

58. ...Як-бп я тебе, душко, склела чи згійкала — то ти си на мене 

однако подивив. Ой чи на дворі віяло, чи мело, то ти все мене по¬ 

слухав порадував... 
(Річка, Косів. пов. п-на Кис.). 

59. Ей, діти мої! Куда ви сн від мене вібераете? Ей, діти мої — діти! 

Возміт мене из собов! (Коли лагодять деревце, як на весїле). Ей, дїтя мої 

яедружені — яке ваше весїлєчко засмучене! Ей, діти мої недотїшені — 

куда ви си від мене вібераете? Ей, діти мої, діти — возміт мене из 
собов: я вас там дотїшу. Ей, діти мої — я вже вас ніколи видїти не 
буду. Ей, діти мої, ви вже до мене ніколи в гості не прийдете. Синку 
мій, дитинко моя — якої хатки ти собі загадала? Новенької, маленької 
— без дверец і віконец, щоби сонце не загріло і вітер не завіяв! Коли 

ти до мене, сипку, в гості' прийдеш? Де я тебе перенайду — чи в траві, 
чи па росицн, чи в городцп па зїлечку? — Пастуху ти мій великий, 

рраголуб там мої діточки маленькі. Мамко моя, мамко! 

(Річка, Косів. пов. — Парк ). 

60. Дитиночко моя люба, дитинко моя славна! Я гадала, дитиночко 
що ви мене мете додержувати. Як я си вами, дитинко, тішила! Хто мені 
дитинко, водички внесет? Я си, синку, радувала, що мені якас полехка 
будет. Дитиночко моя люба, апгелпку мій славний. Я гадала, синочку, 

що ти мене поховаєш. 
(Криворівяя). 

61. Ей, сине мій, сипе дорогий. Я, спнку гадала, що ти мене 
додержиш, а тп мене, синку, лпшєєш. Косарику мій нерахований, 

закладаночку мій пильний! Хто тепер мені' закладет, або травичку 

скоспт ? 
(Криворівня) 

02. Спнку мий золотий, 

Любий та годний ! 

бкпй ти гарний вирис — 

А тепер ти си згонорпв! 

Тп вже мнов нп питаєш, 

Ти все ю забуваєш: 

Єк я с тобов ночі ии спала, 

бк я тебе гпрько гудувала, 

Я тебе по руках носила, 

Вид лиха те сокотила. 

Я тебе зашібала, 

Рано до роботи нп корнєла, 

Я на тебе уважєла, 

Роботами те ни втерала. 
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Я гадала, шо ти мене додержиш, 

Шо ти мої старі кости похорониш ! 

Я гадала, шо тп мпнї в лежи, 

В моєй старости, та у прпнежди, 

Шо тп меш мене годувати, 
Постіль меш пидстелювати. — 

Ти то все забуваєш, 

В сиру земницу втікаєш, 

бку ти ми муку завдаєш, — 

6к ти моє сердечко роздираєш! — 

Я гадала тебе до вінчєня вберати, 

Віночок на голову покласти: 

Я си ніколи цего ни надівала, 
Чього я си диждала. 

Я все гадала, 
Шо мне поховає ридна дитина. 

Я тебе одного мала, 

А тепер тобі навхрест ручки зложила! 

бкий ти молодий, та сирий — 

6к той бук зелененький! 

Ти лишєєш ґєдика, мамку, 

Та йдеш гнити в сиру земню, 

А я така стара шкібля баба, 

Шо світ собов опудила — 

Я мушу на світі’жити, 

А тп йдеш в земницу гнити. — 
Голови, Кос. пов (П. Шевер.) 

63. Ой, синку мій — 

На що ти неньку лишив? 

Ой синку мій, ек ти мене засмутиі 
Ой устань, синку, устань 
Та подиви си на неньку — 

Хто буде неньці співати, 
Ой хто буде говорити, 

Ой кого я буду гудувати, 

Ой кого я буду убератп! 

А я тобі лїків-зїля шукала, 

А я тебе лічила, 

Ой, синку мій дорогий! 

Ой, синку мій срібний! 

Записав Петро Дудєк в Тюдеві від 

ОЙ, синку МІЙ 8ОЛ0ТИЙ ! 

Я гадала, шо меш пти до слюбу, 

А ти йдеш до гробу! 

Ци ліпше було тобі жити, 

Ци молодому в сирій земли гнити? 

Ой устань, синку, та си подиви, 
Свою неньку розвесели. 

Я гадала, шо ти меш у вінку 
А ти йдеш у ємку! 

Ой, Васильку мій дорогий, 

Ой, сипку, мій Васильку! 

ОЙЙ; йой, йой... 

Єлени Дудєк. 
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(34. Нігде такого в пана, нігде такого в цісаря нема дитини, 

як V мене. Устань, устань, та заговори до мамки, як тебе поховати, як 
тебе убрати, бо ти панич мампн, бо ти квітка мамина. Скажп, скажи, що 
тобі дати, яку тобі квітку в ручку дати? Де я тя буду пізнавати? По 
чім я тя пізнай ? Чи по твої бесїдочцї, чи по твої квіточці ? Скажи, 

скажи, де ти будеш? Де я тя буду шукати? Чи по широкім поли, чп 
по глибокім яру, чи в смутнім цвинтарю? Устань, устань, та подиви си 

в віконце, чи вісоко сонце, чи маєш ти час до свого дому ванти ? Устань, 
устань, та будемо говорити, бо за годину, за дві будемо си розходити. 

Устань, устань, та подякуй свому ненькови, шо тебе так красно прикра¬ 

сив, шо у Пилипівку тобі весїля зробив. Устань, устань, та подякуй 
своїй бувцї (бабі), бо тебе бунка твоя бавила, тай кохала, тебе бити не 
давала. Бо нігде такої бункп нема, як ви маєте: бо я, як си розлихотю, 

то всіх би вас била, а ваша бунка вас всіх заступила. Устань, устань, 

та подякуй своїм матушам, та своїм вуйкам, шо до тебе приходили, що 
за тобов жалуют, тай си засмутили. Устань, устань, та подиви си в вікно, 
чп йде твій пан з твоїми товаришами, а з своїми школярами; що ти ро¬ 

биш? чи ти книжкп читаєш, чи ти си до дому вібираєш? Устань, устань, 

та прпвитап сп з ними. З ннми сп привитай, свому пановп подякуй, шо 
до тебе сп притрудили. Устань, устань, та подиви си, яка твоя хатка 
маленька та темненька; бо до неї ні вітер не віє, ні сонце не загріє. 
Як ти будеш там такий молоденький пробувати? Війдїт, неньку, війдїт 
на ворота! Війдїт, мамко, війдїт, та возміт мого синочка та за свого 
онука. Притуляйте єго, голубіт єго, бо він там не буде мати з ким го¬ 

ворити, не буде мати з ким си грати, ані до кого си притуляти. 
Раранче, Буковина. 

65. Ох, їванцю мій, 
Чого ж твоя хата смутна, невесела? 

Чи ж ни було тобі що їсти й питки ? 

І на що ти мене покинув? 

Кого ж я буду бачити цї ночі! 

Чи справді тобі зле було в мої хаті? 

Чого ж ти пішов в темну хату ? 
о. Баламутівка, Проскурівського пов. на Поділю. 

66. Ой Василечку-ж мій, дитино моя! Дитино моя приболячая! 

Олїла-ж би я тебе замінити, ніж такі гіркі сльози за тобою лити. Олї- 

ла-ж би я, мій Васильку, скоріщп вмерти, нїж я мала діждатись твої 
смерти. Ой Боже-ж мій, Боже, чого ти так робиш: нослїдню дитину 
і ту во гріб ложиш! Чи я Тобі не молила ся, чи я Тобі не христила 

ся, що така гірка доля на мою душу звалила ся ? Олїла би я на світї 
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не жити, ніж я так тяжко маю тужити. Ой Васильку ж мій, куди ти ся 
иабирабш? Ой як-же ти мене саму покидаєш? Не покинь мене, дитино 

моя, возьмп мня з собою: я-ж мама твоя! Ой Васильку-ж мій, споминки 
мої! Які-ж дуже іудепькі рученьки твої! Дитино моя ріднесенькая. Ой 
яка-ж ти изболїнная! Василпчку-ж мій, сину дорогий! Чого-ж тп лижпш, 

ниначе не мій? Чого не обізвеш ся, ие подивиш ся, а так тяжко спиш, 

запитавши ся! Дитино моя чорнобривая, якаж тп була уродливая! Ой 
брови-ж мої, тонесенькії, як забути вас ріднесенькії! Ой, губи ж мої, 

дуже блїдвії, як забути вас мппї біднії?! Ой, хто-ж то буде ті книжки 
читать? Ой, хто-ж то буде екзамен здавать? Ой хто-ж то буде в церкві 
так гарно читать В Ой, хто-ж то буде похвальні листи получать*). Ой, 

хто-ж то буде так тонко в церкві співать? Ой с кого ж то люди будуть 
дивувать! Дитино-ж моя, ріднесенькая. Ой, яка-ж ти була милисенькая ! 

Олїла-ж би я в їднї сорочцї зостать ся, нї-ж я мала з тобою па віки 

розстать ся. Дитпно-ж моя, золото моє, ой, як ти звялпв серденько моє! 

Ой, яка-ж твоя хата темная, дитино моя, висушеная! Ой, якаж твоя 

хата холодна, дитино моя, дуже голодна. Ой яка-ж твоя хата вузенька, 
дитино моя, серцю близенька. Ой с ким-жп тп тут розмовляти будеш, 

ой з ким жи ти тут співати будеш! Ой де-ж тп тут кнпжпчки возьмеш, 

ой як-же ти тут читати будеш! Ой синочку-ж мій, глянь на мня хоть 
раз, бо уже прийшов нам розлуки час! Глянь на мене, прости ся зо 
мною, бо уже ніколи ни побачусь з тобою! Дитино моя, прощай жи менїі 
Ой! Як ти тут будеш в цї сирі землі? Дитино моя, пезабутная, оп, 
якаж страшна могила твоя. Ой, Боже-ж мій, Боже, як я звітсп піду! На 
кого-ж я тут лишу дитиноньку рідну! Хіба па Теби їдного, Бога свя¬ 

того, на віки покину синочка рідного!.. 
с. Костанівка, Под. Туб. 

67. Сину мій, соловейку, сину мій соколику, на що мене кидаєш ?.. 

Коли же ти до мене в гості прийдеш?.. Чи на Різдво? Чи па Велик¬ 

день? Чи к Святої Неділі?.. Од Рожеству(!) снїга позалїгают, а од Паски 
води позаливают, трави позаростают, сади розівют ся, — будут соло¬ 

вейки щебетати, вазулї кувати, а я етапу свого сина виглядати. 
с. Немирів, Обухов. пов. Київ. Туб. 

68. Синочку мій, плугатпру мій, погоничу мій, косарику, синоньку 

ній, дитинонька моя! ти ж вже вигляджене і викохане і Доглянене. Спеку 

мій, побігунчпку мій, а де ж я тебе буду шукати, а де буду пізнавати 
і міз якими дітками? До яких прийду — то тебе не найду!.. Людські 
дітки будуть гуляти ся і бігати, а моїх нема і не найду і не пізнаю 

*) Хлопчик скінчив одноклясову цер.-прих. школу і мав похвальний лист. 
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ніде; з якого віконечка буду виглядати, чи з високої могили? І де я 

тебе буду стрічати і де я тебе буду питати і де буду шукати і міз якими 

дітками ? 
Наволоч, Київ. губ. 

69. Синочку мій, пастуше мій, дитино моя ! Хто-ж мені буде ху¬ 

доби доглядати? Звідки я тебе буду виглядати? Як буде зозуленька 

кувати, то я буду питати: Чи не бачила моєго сииочка? Людські 
діти будуть віддаватись, а моє серденько на шматочки буде краятись. 

Простп-ж мені, моя дитиночко, що я тебе не доглянула! 

с. Молодецьке, Київ. туб. (КСт. XX, Лі 1). 

70. Синочок мій, голубничок! Яка де сторона, яка це слобода, що 
ні сам не йдеш, ні письма не шлеш? Ніхто не прокаже, ніхто не скажи, 

як тобі там живеця... І, сину мій, і, дитино моя, оп уставай, моя дити¬ 

ночко! Де вона та смерть узяла ся, на що вона тебе узяла?.. Так як 
страник лежиш... Відкідя-ж мипї тебе впзпратн, відкіля тебе виглядати?.. 

Чп з під червоної калини, чи з під чорної могили? І коли мпаї тебе 

в гостї дожидати, к Великодню, чи к Різдву ?.. 
м. Монастирщина, Ніжин, пов. Черниг. туб. (Зтп. Об. 38, ЛІ 6). 

71. Милинькип мій синочок! та чогож ти нп захотів жити? Та 
на шож ти свою матїнку покппув? Та тпж був моя утіха, та тпж був моя 
отрада! Та як же я тепер з тобою розстанусь, та як же я біз тебе оста¬ 

нусь? Та хтож тепер мене буде потішати, та хтож тепер мене буде 
мамкою називати! Мяливькпй мій синочок, сизпнькнй голубочок! Та 

лучче 6 же я тебе на світ нп родила! Та яж чприз тебе боліла, та 
яж чириз тебе й ночки ни досипала: то сосочку давала, то люльку ко¬ 

лихала. ІЦо дня тебе купала, у волю цицпчки давала і ни раз на день 
срачпну підтирала. І пи вмер же ти тоді', як був у поміху, а вмер тепер, 

як став всім на потіху... 
Шебекино, Курс. Губ. 

72. Мій синочку, мій голубчику, мій синочку, моя й дитиночко! 

моя дитиночко, моя й щіпочко! Моя щіпочка одщепнула ся, моє яблучко 
одкотило ся. Моє й зернечко, деж тебе шукать, деж тебе й питать? Моя 
й маківко! Моя й маківка осипала ся. Як ти зацвнла та й не надовго, 

моя й дитиночко, моя й родиночко! Як мені тебе забувать і як мені 
без тебе привикать? Та я-ж куди не піду, то я-ж тебе не найду. І де-ж 
тебе посадить, де тебе прищепить, щоб до тебе на пораду ходить? Моя 
дитино, моя родино! Та я-ж тебе доглядала, та я тебе годувала, та я 
ділечка не доробляла, а ночи ие досипляла та все тебе доглядала. Тепер 
хто мене буде раненько будить? Хто мені буде ділечко перебивать? Та 

я лежатиму як колода в лісі, об мене ніхто п не зачепить ся. 
Луб. пов. Хар. туб. (Мил. Лі 60). 
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73. Мій спночку, мій князю! На що-ж ти мене покинув? Моя ма¬ 

тінко, коли-ж ти прибувала, та од мене синочка перемовляла? Та стрі¬ 

чайте мого синочка, та пробірайте ему містечко біля себе. Та доглядай- 

те-ж мого синочка так, як я доглядала. Та колп-ж тебе, мій синочку, 
дожидать у гості? Чи к Різдву, чи к Великодню? Що к Різдву сніги 
забіліли, а к Великодню води позаливають, а к святій недїловцї сте¬ 

жечки позаростають. Та дожидать же тебе, синочку, к Миколі, та не 
прийдеш ти ніколи. 

Луб. п. Хар. ї. (Мил. ЛІ 61). 

74. Мій синочку, мій соловеєчку! Мій синочку, мій ріднїсенькиії ! 

Мій синочку, мій дрібнїсенькпй! Мій синочку, мій робітнику, мій синочку, 
мій косарику, мій синочку, мій виноградочку, мій спночку, мій князе ! 

Я-ж не думала, що ти будеш такої смітної, невеселої хати бажати. Со¬ 

нечко не загріє, буйний вітер не завіє. І, синочку, моя дитино! Устань, 

подивись! Яке весілля ти наробив смутне, не веселе. Подивись, скільки 
роду зійшло ся. Чом же ти до їх і словечка не промовиш ? Мій пасту¬ 

шок! Кого-ж я буду уставать та рано будить 

Луб. п. Хар. Т. (Мил. ЛІ 62). 

75. Мій сипочку, мій соловеєчку! Мій спночку, моя й канареєчко, 
мій синочку, моя переміночка! Мій синочку, мій косарику, мій спночку, 

мій молотппчку, мій синочку, мій роботничку! Та я-ж тебе, мій синочку, 
кохала, та я-ж тебе дожидала. Та я-ж, мій спночку, і дня і почп не 

спала, все тебе коливала. Та я-ж тобі, мій сипочку, не давала і плакать. 

Та я-ж думала, мій синочку, що ти мене переміняти меш, та я-ж думала, 

мій спночку, що ти мене доглядатимеш і хлібом годуватимеш. А тепер 
хто-ж мене буде доглядать, хто-ж мене буде хлібом годувать? Ким же 
я буду, мій синочку, тепер замишлять? Та чужі косарика з поля до 

дому йти муть, а я свого косарика буду дожидать, та не знатиму, віт 
кіль єго виглядать: Чи з синього моря, чп з чистого поля? Мої діточки, 

мої ріднесенькі, мої діточки, мої малесенькі! Ой, коли-ж я тебе дождусь ? 

Чото-ж ти, мін спночку, лежиш? Чого ти не встаєш, чом ти до СВОЄЇ 

матінки не говориш? Мої сини, мої соловейки, мої синп, мої й маленькі! 

Та якого ж я вам гостинця передам? Покочу я яблучко — зогниє, по¬ 

кочу булочку — зацвите, покочу бубличок — не докотить ся і до твого 
серденька не прпгорнеть ся. 

Луб. п. Хар. г. (Мил. ЛІ 64). 

76. Мій синочку, моя й дитиночко, та куди ти збіраєш ся? На що-ж 

ти мене кидаєш? Коли-ж я тебе в госточки діждусь: Чи на різдво, чи на 
Великдень, чи на святу недїлоньку? К різдву снігом замите, а к вели- 
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кодвю водою зале, а к святій недїлоньцї травицею заросте. Та заберіть 
ся за ручечкі та прийдіть до нас у госточкп, то ми будем столи засти¬ 

лать і двори вимітать, та своїх сипочків у госточкп ждать. І, мої сини, 

і, мої орли! І куди-ж ви полинули? У яку ви країноиьку полинули? Та 
од вас пї письма не перечуєш, і словечка не перекажеш. 

Луб. п. Хар. І. (Милор. Лз 65). 

77. Мій синочку, моя й дитиночко! На що-ж ти мене, синочку, 
моя дитиночко, покинув? Та чужі люди па Таврію висилають, та раду¬ 

ють ся. А я тебе, мій синочку, ні відкіль не перечую й не побачу. Та 
піду я, мій синочку, улицямд, грають ся чужі діточки купочканп, а тебе, 

моя дитино, я дивлюсь в кажпїй купочцї, тай пе побачу. Та до кого-ж 

я буду говорить? Що стіна піна, а тебе, моя дитппо, нема. 

Луб. п. Хар. і. (Мил. Д* 66). 

78. Мій синочку, моя й дитино ріднісінька! Я тебе так дожидала, 

як діти дожидають червоного яєчка. А тепер, моя дитинко, ти вже мене 
покидаєш. Я й служила і людям годила, й людям добрим, і папам, і всім 

богатпм хозяінам. І коли, мої діточки, вас у гостоньки дожидать, і коли 
мені кубочки сповнять, і коли мені столи застилать, і коли мені вас у 
гостовьки дожидать? Чи вас ок різдву, чи вас к великодню, чи к святій 
недїлонцї? К різдву сгежечкн дорожечкп снігами позамітають, а к вели¬ 

кодню водами позаливають, а к святій недїлонцї сгежечкп травами по¬ 

заростають. 
Дуб. с. Хар. І. (Мил. Лз 67). 

79. Мій синочку, моя дитино! Мій синочку, мій голубчику! Як мені 
жить? Як горювать? Як мені без тебе привикать? Як мені тебе забу¬ 

вать? Куди я тебе, мій синочку, виражаю? Чи в поле жать? Чи під 
фуру грошей зароблять? І коли менї, мій синочку, тебе в гості дожи¬ 

дать? Чи менї к різдву, чи к великодню, чи к святій неділі? Шо к ро- 

жеству сніги позамітають, а к великодню води позаливають, а к святій 

неділі' трави позаростають. Відкіль мені тебе виглядать? Чи з зеленого 
гаю? Чи з далекого краю? Чи з високої могили, чи з далекої України? 

Луб. п. Хар І. (Мил. ЛІ 68). 

80. Сину мій, голубе, сину мій, соколе, куди ти вбіраєш ся од мене? 

У яку ти дороженьку виражаєш ся ? Де ти собі слободи обібрав, на 
якій Україні? Сину мій, голубчику! Мої-ж погоничі непрохані, мої плу¬ 

гатарі не наймані. Мої косарі, мої гребці, на що-ж ви мене кидаєте? 

Сину мій, паничу, сину мій, правдо моя! Коли-ж до мене у гостоньки 

будеш прибувать? 

Луб. о. Хар. ї. (Мил. Дз 74). 
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81. Сину мій, голубе мій, пастуше непайнанпй, погоничу непроха¬ 

ний! Люде в москалі отдають та писем ждуть, та поклонів — а я вже 
од тебе ні письма, ні поклона, ні приятного слова. 

Дуб. п. Хар. Г. (Мил. Лз 70). 

82. Мій синочку, мій голубчику! Мій молотнику, мій косарику! 

і мій копільипку, і мій кидальнику, і мій плугатнрю! І де-ж мені такого 

хазяїна шукать, і коли меиї єго дожидать? Та людьскі дїтп у москалі 
ідуть тай письма і поклоп передають, а ти-ж, моя дитино, ні ноклопа не 
передаю, ні письма не перешлеш ! Відкіль мені тебе виглядать, відкіля 
тебе визирать? І коли мені тебе у гості дожидать"? Чи з глибокої мо¬ 

гили, чи з далекої України? Чи з темного гаю, чи з далекого краю? 
Луб. п. Хар. ґ. (Милор. Лі 71). 

83. Ох, мій голубчик! Та ти-ж у мене був син дорогий! Ох, моє зо¬ 

лото дороге! Тп-ж був веселий щебетун, утішне моє дитятко, моя дорога 
пташка! Та де-ж ти тепер будеш, та куди ти, моя пташичко, улітаєш, 

мене покидаєш? Та коли-ж я тепер тебе побачу? Ох, мій синочку, миле 
дитятко, дорога пташичко! Та кудп-ж де та зібрав ся? Та я-ж тебе-6 

ні за віщо не віддалаб, мій ненаглядний!... 
с. Петровське, Мар. п. Катер, ґ. (РФВ, XII, Лі 11. 

84. Мій синочку, та який же ти нещасливий! Та за тобою люди 
не йдуть, та без батюшка тебе й ховають. Мій соиочку! ІІопеси-же то 
иаш поклои дідовії й бабі, та який же ти нам невеселий праздппчок 
зробив. Та колп-ж я тебе забуду ? Чужі діти бігати муть, а тебе но 

буде. Позаростають стежки, доріжки, де ти ходив. 
с. Петровське, Мар. її. Катер, і. (РФВ, XII, Лі 2). 

85. Ох ти, мій синочок, мін голубчик! Чого-ж ти від нас одказав 
ся, чогож тп нам не еознав ся? Куди-ж це ти вії нас убираєш ся? Ох, 

тн мій голубчик! Письма пе напишеш і словесно не перекажеш... Поза¬ 

ростають стежки, доріжки, де ходили твої ніжки... Відкіля тебе, мій си¬ 

ночку, в гості виглядать, дожндаїь ця? Чи з глибокого яру, чп з дале 
кого краю, чп з високої могили, чи з далекої Україаи? 

с. Петровське (РФВ, XII, Лз 3). 

83. Ой мій еииочку, ой мій голубчик, па що тп па пас розгнівав 
ся і покинув нас? Яка в тебе хата смутна і невесела: ні сонце нн 
гріє, ні вітер вп віє і дощ ни промоче... Віткіль мн тебе будем вигля¬ 

дать і коли ми тебе носачем? І хто нам буде в роботі помагать? Ми тебе 
ні били, ні лаяли, а тп нас покинув... 

Маріуп. п. Херс. і. (Зтн. Об. 38, Лі 23). 
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що ти нас насмутив, на що ти нас посиротив? Горко без тебе у світі 
жить... Та куди ти убрав ся у хаточку невеселу, смутную ? Чи тибі тїспо 

було з нами жить? Туди вітир не завіє і ясноє сонци пп загріє... Встань, 

моя ненько, край дороженькі і розпитай його про наше житя горкоє... 

Маріуп. п. Херс. ї. 9тв. Об. кп. 38, Л? 24). 

V. За дорослим сином. 

88. Ой синку мій, сипку, куди ти сі вибираєш такий молоденький? 

Якеж я тобі сумне весїля справлєю? Я си такого й нн еподівала. Який 

же з тебе кпєзь сумний! Чого ти сї так засумував? Тнж то мпнї сі на¬ 

робив! Хтож то мевї тепер полекшість дасть? Яков я тебе сумнов до- 

рогов віправлєю? Всгапь та подиви сї, як сї твої товариші посходили. 

Заговори до них хоть одно слово, та подєкуй їм за своє товариство. 
Ти-ж то мені ніколи згірдного слова не сказав. Я-ж то на тебе надію 
покладала. При кім я тепер свої кости зложу? Яж гадала, що то ти мене 
будеш віправлети — а не я тебе. Ой кнєзю мій, каєзю, яку тп собі кнє- 

гпню обібрав? 

Товмачик, Колом, пов. (Пар. Свірпкж). 

89. На Святий вечер і Великдень но смертп покійника 
голосить мати: 

Синочку, синочку, Іваночку! 

Хто би буу казау послїдпого Свпт-вечіра. 
Шьо тп уже цего Свит-вечіра не будеш вечьирітп, 

Але будеш у гробі спочивати! 

Тут то твоє місце порожне, 
Тут то твоя ложічка стоїт, 
Сипочку мій дорогий, синочку мій! 

На Великдень. 

Нпколаю мій, Нпколаю дорогий — 

Тп то межи нами того Великодня буу, 

Ти то нам паску-дари покроїу, 

Тп то нам до церкви відніс, 

Ти то насамперед свіченого кушіу, 

А тепер ми без тебе і їсти пе можемо 
Нвколаю мій, Николаю! 
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Хто би буу казау шьи тогідних сьвнт, 

Шьо ти уже цих не ґіждеш! 

Николаю вій, Нпколаю дорогий! 

Тростянедь, Свят. пов. 

90. Ой кнезю ній солодкий — єке нп тобі весїяє смутненьке робимо1? 

6к вені тєжко ек вені гірко! Стараннику вій солодкий. Хто тепер дє- 

дикови встарае, принесе? Хто здоровєчко защебе?.. Микитко мій, Мп- 

китко! Який ти мені зарібний був, сине мій солодкий. Микитко мій до¬ 

рогий, вже я тебе не буду впдїти. 6к ти вені дівки віражатя поміг. Та 

а трету пай того лудїнє не зносив, що ти поміг его встаратп! Ой, кнєзю 

вій солодкий — єке я тобі вееїлє смутне зробила. 

(Річка, Кдсів. пов. 

91. Князю мій любий! 

Чи ни було тобі де господаритп, 

Чи тобі мало землі було, 
Що ти пп орав — нп сіяв?.. 

с. Білоусівка, Гайс. пов. на Под. 

92. Сину мій любий! 

Куди ж ти вибираєш ся 
Проти ніченьки смутної? 

Ой куди ж ти вибираєш ся 

А яка зима по дорозі, 

*) або: 
А ти ж казав, що тяжко ходити 

А тепер турбуєш таким болотом. 
с. Сьомаки, Вивн. пов. на Под. 

93. Сину мій, господарю мій!.. Ідеш вже ти в далеку дорогу. На 
кого ж ти мене покидаєш?!. Сипу мій, соколе мій!.. А хто ж тепер твоє 
господарство буде доглядати?!. Хто ж мені пораду дасть?.. Соколе мій, 

відрадо моя !.. ІЗодпвп ся ще хоч раз на мене стареньку, хоч слово ще 
промов до мене... На що ж ти покинув мене?!. Сину мій, втіхо моя!.. 

Чому ж ти мене не взяв з собою ?!. До кого я тепер заговорю, з ким 

поражу ся?!. Хто мені води подасть, хто поховає мене, бідну, стареньку?! 

Сину мій, голубе мій!.. На що я тебе ховаю?!. Та лучче б я тебе 
з служби виглядала, як отакого молодого ховати мала... Воліла б я тебе 
краще з служби виглядати, як з цвинтаря... Прийди ж за мною та візьми 
і мене з собою. Сипу мій, сину мій!.. Чи бачиш ти, як я плачу над то¬ 

бою? Чом не подивпш ся па своїх товаришів, шо поприходили до тебе? 

Холод та мороз!*) 

Чом ти не полюбив 
Такої хати просторої, 

А взєв собі тісну хату смутну! 
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Чому не всміхнеш ся до них, та слова не промовиш... А яж думала, сину 
мій любий та дорогий, дружити тебе, діточок твоїх бачити та забавляти... 
Де ж твоя молода тепер... Чому я її не бачу?.. Де твої діти маленькі... 
Сину мій, сину мій... 

с. Сокіл, Под. губ. 

94. Синочку-ж наш, синочку! Чого-ж ти покидаєш нас? На кого 
ти лишаєш бідвпх діточок своїх? Хто-ж їх доглядати буди? Для кого-ж 

ти покидаєш господарство твоє? Ми-ж то старали ся для теби, щоб тобі 
доори жити було. На кого-ж ти нас лишаєш старих та слабих ? Хто-ж 
нас догляни без теби? Ти-ж то був добрий синочок у нас — ми-ж то 
думали при тобі віка доживати, а ти розгнівав ся на нас і покинув нас 
слабих та безсильних. 

Журавлївка, Под. Губ. Брацл. п. 

95. Василпку мій, Василику, мій синочку дорогий! Чого-ж ти так 
скоро розлучаєш ся з вами ? Чого-ж ти забажав, наш соколи ясний ? 

Якої ти хатки забаг! Подивись на нюю, яка вона смутна невесела: в нюю 
і сонце не загріє і вітер не завіє. Як ти там сам жити будеш? Ти-ж 
то там не маєш товаришів добрих: хто-ж там тебе встрічатп буде? Я-ж 

то на тебе не надивила ся, моя утїхо кохана! Як би я знала, коли ти 
в гостї прийдеш до нас, то я-б столи застеляла і стежичкп замітала 
і свого синочка виглядала. 

с. Журавлївка, Под. Губ. 

96. Милинький мій синочок, ясннй соколочок.. Та на шож ти нас 
покинув — бізо время загинув? Та тнж був паш помошник — та тпж 
був наш кормплиць! Та хтож тепер нам буде гроші заробляти, та хтож 

нам буде всього доставляти, та хтож пас буде при с.арости лїг догля¬ 

дати? Та яж тебе гляділа, та яж тебе кохала, та яж од тебе помочі 
дожидала! А тепер ми зостаним ся біз тебе, все равно як біз рук і біз 

ніг. Тепер вїьому буде нас годувати та тепер нікому буде косить і па- 

хати. Та нікому ж тепер буде худобп доглядати! Та шож я тепер буду 
робити, та шож я буду казати?.. Та яж тебе виходила, та яж тебе ви¬ 

ростила, та яж тебе на світ випустила! Та чим же я тебе прогнівила, 

та чим же я тибі ни вгодила — та чп яж тебе нищасливого спородила? 

Та луччеж було б тебе на світ нп родити, шоб тепер що дня з гіркими 

сльозами на могилу ни ходити! Та тепер же я буду тебе день і ніч 
споминати, та все свою гірку долю проклинати. Та тпж у мене був ла¬ 

скавий, та тиж був привітливий, та яж од тебе нї одного худого сло¬ 

вечка ни чула! 
Шебекиво, Курс. губ. 
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07. Сину мій, князю дорогий! Сину ній здорова моє! Та люди до¬ 

жидають синів та невісток, а я тебе не дождала оженить і одружить. 
Невістки мої неубірані, невістки мої весподївапі! Сину мій, князю до¬ 

рогий! Шо я тебе дожпгала женить, як люде, та я й не дождала. 

Луб. п. Полт. 1. (Мил. ЛІ 63). 

За семепппм сипом. 

98. Синочок мій, колосочок, побросав ти своїх діточок сиріточок. 
Хтож їх буде кормити, кому ти приказав їх питати? Вони-ж малепькиї, 

дрібпенькпї сиріточки. Синочок мій дорогий, синочок мій милий! Що-ж 
ти це, синочок, зробив? Як твоїй хазяйці' з діточками гореватп, як же 

ііі їх питати? Вона ж не здолає коло них упадати. Як твоїй хазяйці діло 

робити, коли твої дїточки дрібниї. Откуль тебе виглядати, мій синочок 
- мій соколочок? Соколе мій дорогий, соколе мій милий! Сонечко моє 

праведнеє, одкотилось ти од мене; одвалнлось моє сердечко, зазнобнлось 
моє сердечко по тебе, мій синочок. Сину мій, хазяїну дорогий, на кого 
покинув ти своїх коників? Хто їх кормити да глядіти буде? Вийду я на 

двір, твої коники ржать; вийду я в інбар, закроми твої пустиї. Голубе 
мій дорогий, одлетаєш ти од мене далеко. 

Україна, 1907, Ш, ст. 219—ЗО (Данилів). 

99. Сину мій, дитино моя, родина моя! Де мппї тебе взяти, чи 

купити, чи заслужити, чи змулюватп?.. На що-ж ти мене покинув ста¬ 

ренькою і дїток своїх?.. Як мині торувати, як мпнї твоїх дїток годувати?.. 
м, Монастирщина, Ніжин, пов. Черниг. Іуб. (Зги. Обозр. 38, ЛІ 10). 

100. Синочку, прпмай своїх дїток до себе, щоб вони по дорозі' не 
ходили, щоб їх чужі діти не бали, щоб вони не служили, щоб вони чу¬ 

жого ділечка не робили. Вони будуть служить, чуже ділечко робить, їх 
будуть бить, да нікому за їх остуниця. 

м. Монастирщина, Ніжин, пов. Черниг. Губ. (Згн. Обозр. ЛІ 11). 

101. Сину мій, моя дитиночко! Сипу мій, моя омелиночко! Сину 
мій, моя билиночко! Сипу мій, охвецерочку, сину мій, кавалєрочку, і сину 

мій, заслуженнпчку, сину мій, страдальничку! І куди-ж ти наряжаєш ся ? 

І куди ти вбираєш ся ? І кому ти своїх діточок покидаєш ? Чп тп дя¬ 

дечкам, чи ти бабусї старесенькій? І кому ти їх поручаєш, і кому тп їх 
вручаєш? Куди-ж ви, мої дїточки, полинете, і куди-ж ви поплинете? 

1 в яку стороночку понесеш свою головочку? Відкіль тебе виглядати? 

Відкіль тебе визирати? Чи з гори, чп з долини, чи з чорної могили? Та 
В1І-Ж, мої дїточки, розкотили ся, як горох при дорозі ! 

Луб. пов. Полт. туб. (Мил. ЛІ 97). 
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VI. Вдовиця за мужом. 

102. Мі(й)-ж ти госіюдарийку, ній ти соколойку, моя ти порадойко! 

С ким же ти мене полишаєш бідную? Щож я буду робитойкп з тими дї- 

тойками дрібненкими? Хюж мене буде радптойки, мій господарпйку, 

моя ти порадойко! Хтож мені буде оратойки? Я не маю свого госпо- 

дарейка. А деж ти ся вьбі раєш в дорожейку — в сирую землейку, 
в зеленую муравойку? Мі(й)-и: тп господарейку, мій тн соколойку! Чогож 

ти мене покидаєш? щож я буду робитойки з тими дїтойкамн такими 
дрібнейкпми? Они нп аают сього татупейка! Хто-ж їм буде сїятойки, 

хтож їм буде воратойки? Коди-ж тп прийдеш до мене в гостпнойку? 

мій ти гоеподарейку ! 
Лавриків, Рав. пов. 

103. А мій ти мужу, з ким тп мене покидаєш? А з ким я тепер 
пораджу ся? А як же ти сироти покинув, до кого они ся пригорнуть? 

А хто нашого Івана буде вчити за плугом ходити? Тілько я мала по¬ 

радоньки, коли я тї зобачу, а тп мене покинув! 
Салаші коло Угнова. 

104. Мій господарейку, мій соколойку, чоа: ти ня ту лишаєш з тими 
дїтойкамн? Щож они будут робитойкп? Хтож ними буде радптойкп? Бо 
оии не мают свого татунейка: тамто пустий топ дворойко і та халупойка 
без твого голосойку, мій господарейку, мій соколойку. Тамто позаростали 
тії стежейки і тії дорожейкп, куда тп з нами їздив. Чи ти не мав з ким 
жптойки і що робитойки? А тп ня тут лишаєш з тими дрібними дїтой- 

ками. Ой, мої дїтойкп, мої сокОлойки, мої спротойки! що ви будите ро- 

бптойкп без свого тануиейка ? Тамто ся будут людкі дїтойки над вами 

збиткуватойки; не буде вас кому жалуватойки (плаче). Мій господарейку. 
чи ти не мав по чім холитойки, чи тп не мав свої хатипойкп? А там 
тобі збудували такую малейкую, що в нї нема анї дверойків, анї воко- 

няйків, що там павіт вітер не завіє, анї сонце не загріє, анї дощик не 

закропит. Прийшла по тебе порадойка: деж тп ся будеш впбиратойки 
від мене? В далеку дорожейку, під зелеву муравойку. Ой щоби я ішла 

від краю до краю, то я такого господарейка ніколи не здибаю! Ой мій 
господарейку (плаче). 

(Лавриків, Рав. пов.). 

105. Ґаздо мій, ґаздо! Куди тп сї вибираєш? На кого ти мене ли- 

шиєш ? Що я буду з малими дітьми сама робити ? На кого тп своє го¬ 

сподарство лпшпєш? Яку я собі тепер без тебе раду дам? Як я маю 
Господарство впровадити? Як я буду дрібні діти годувати без тебе? 

Яку я їм тепер раду дам. ,.6й ґаздо мій, ґаздо встань та подиви сї, як сї 
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другі ґазди посходили, а ти мене лишаєш! Ой ти то мене ніколи не по- 

збиткував, не поганьбив. Ґаздо мій, встань та скажи, до якої я сї маю 
роботи брати. Яка твоя худоба сумна стоїт: хто єї тепереньки буде об¬ 

ходити, доглєдатп? З ким я вийду тепер на поле робити? 

(Товмачнк, Колом, пов. Параска Свірнюк). 

100. Івани мій, Івани! Хто ме діти убирати, 

Хто ме діти годувати, хто за ними надзирати, 

Хто буде їх годувати, 

Хто буде їх паювати, 

Хто не даст їх збиткувати ? 

Івани мій, Івани! 

Синки мої, синки, хто вам буде купувати убрані ? 

Вже вас дєдпк покидає, 

Вже си вас не запитає, 

Цп є, діти, кожушина, 

Цп є, діти, сардачина 
Ци є дрпва, цп є хлїбец, 

Ци горєчпй обідец — 

Івани мій, Івани! 

Цп хата у вас затоплена, 

Ци постіль у вас застелена, 

Цп є, діти, у вас фасулї, 
Ци маєтп барабулї, 

Ци є цего, цп є того, 

Ци є хліба до нового. 

Гпп, діти мої, діти, 

Гий, дїтп мої рідні — 

Гпй, Івани мій, Івани! 

Хто мої діти подружпт? 

Ти шьп діти не дружи!', 
А ЕЖЄС сп ! яму положпу, 

Чіму ти шьп пе пожну, 

Абис буу дїтп подружиу. 

На кого ти мене таку молоду лишиу, 

На шьо такі дрібні діточки полпшпу? 

Івани мій, Івани! 

або: Господарю мій, ґосподарю! 

На кого ти дрібні дїтп лпшпу, 

Єк уни без дєдика будут пребувати, 

Відків уни будут свого дєдика візпрати, 
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6к я сама суду ґаздувати, 

ізк я сама суду дітпи уоир 
Господарю 

Тростянець, Сішт. пов, 

107. Дружино моя дорога! 

Чим я тебе так прогнівала? 

Ца Господа Бога я пе благала, 

ІЦобн я з тобов прожила? 

Ца я Бога пе просила, 

Що я тепер на біду ся лишила! 

З ким я буду діти годувати, 

З ким я буду ґаздувати? 

Діти дрібці, як дрібна полова, 
(В. Шухевич — І’уцудьщина, Ш, ст. 

мій, Господарю! 

Я сама нещаслива удова. 

(Імя) мій золотий, мій дорогий, 

Що ти тепер наробив? 

Ти пішов, а дїтка-с мені полишив. 

Нема кому пі діти годувати, 

Ні' у місто піти, ні принести. 
Ні дати, пі взьити, ні привезти. 

Ти мене удову саму полишив, 

Ти мене па сьвікї*) засмутив! 

108. їй доле моя. доле! єк ти мене лишпєш? їй прикідю**) мій! 

шо я буду без тебе робити? їй, встань-встань, та порадь мене. їй, 
нуждо моя гірка! як я буду тепер жити без тебе! бой, єой, ґвавту! 

розвеселїт мене, люде! 
Річка, Кос. пов. (Явібюк). 

109. Васильку мій, Васильку! На що ти мене лишив, Васильку, 

з такими діточками, що я з ними буду робити? Встань та розкажи 
мені, що маю з ними робити. Єк минї гірко, ек мпнї банно, я би сп вже 
хати не удержала. Хатки мої смутні, хатки! Не знаєте люди добрі, 
ек мпнї тежко, єк мпнї серце нукає. Єк минї банно! 

Річка, Кос. пое. (п-на Кисїл.). 

ПО. Господарю ти мій великий, 
Стараиппку мій! 

Хто сп янов пожурпт, 

Хто си мнов постарає, 

Хто мої сирітки погодує ? 

На кого тп мене лишив, 

На якій дорозі тепер стою? 

Порадь мене, що я маю тепер, 

Розлуко моя велика, [робити. 

Розлуко моя смутна, 

Паро моя розпарована! 
Річка. Кос. пов. (п. Марков.). 

Що я буду тепер робити? 

Ци тп пе мав па чім жити, 

Верьєдо моя смутна, 

Верьєдо моя тєжка! 

Якої ти хатки собі загадав — 

Ци ти пе мав у чім жити? 

Маленької, новенької — 

Без дверец і віконеп, 

Щоби сонце не загріло і вітер не 
[завіяв, 

Без лавпчок, без поличок. 

*) Світї. **) Приятелю. 

КТНОҐРАФІЧНПЙ ЗБІРНИК. Т. ХХІ[. О 
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111. 
Ой Іваичику мій любий, 

Ой Іваичику срібний, 

На кого ти мене лишив ? 

Приятелю мій дорогий, 

Іваичику мій намальований, 

Йик ти мене засмутив, 

Іваичику мій пишний, 

Карочко моя велика, 
Нуждочко моя страшна! 

Коли ми си будем впдїти? 

Іваичику мій золотий! 

Ти уже Йдеш від пас па віки! 

Коли ми си вздримо? 

Нуждечко моя велика, 

Шо я буду сама робити? 

Коби ти був мене періж видпро- 

Ни я тебе — тепер... [важєв, 
Шо я тепер годна? 

Иванчику мій срібний! 

Устань-ко, та розвесели 
Мене таку смутненьку... 

Ой господарю мій, па шо ти мене 
Тай нас осиротив? [лишив 

Шо ми будим робити, 

Ой шо ми будим дїетп ? 

Ой господарю мій, 

Хто буде мннї робити. 

Хто буде нас годувати... 

Хто буде пас уберати ? 

Ой йик тп борзо умер, 

Шо ми будем дієти тепер? 

На шо та пас лишив... 

Ник мало ти з нами жив ! 

З ким я си поражу, 

З ким я буду Газдувати... 

З ким я буду жити! 

Порадо моя люба, 

Ой порадонько моя срібна, 

Порадонько мальована... 

Де ти тепер йдеш?.. 

Шо тобі так було, 

Шо ти пас лишєєш... 

Ти йдеш у ємну глїбоку... 

Де сонечко, ни загріє, 

Де сонечко ни загріє, 
Нї вігрец ни завіє... 
Відки ми будем тебе визирати, 

Цн з ємкн глїбокої, 

Ци з-за гори високої... 

Коли ти до нас прийдеш, 

Йик ти сю глинку на собі видер 

[жиш ? 

Ой зазульки мут ковати, 

Відки ми тебе будем си сподїватп 
Инк я тебе лїчиїа, 

До дохторів ходила, 

А тн мені казав, 

Шо ни меш умерати... 

Головойко моя бідна... 

Шо я буду тепер робити ? 

Ой порадонько моя люба... 

Пик я тебе любила, 

Ник я тебе голубила, 

Йик ми файно жили... 

Шо я буду робити 
З малими діточками... 

Хто їх буде гудуватп, 

Хто їх буде одівати... 

йик з инх будут сп збиткувати, 
Хто буде їх боронити? 

Пик прийду до церковці, 
А там нпма тебе... 

Прийду до домоніку, 

А там нпма тебе... 
З ким я буду вечирати, 

З ким я буду обідати... 

Де ти меш пробувати, 

Де ти меш си веселити... 

Ци ти будеш в царстві жити, 

Ци ти меш си мучити,.. 



Ой коби я знала, 

То то бих си тут на смутила... 

Ой шо я буду діяти, 

Ой шо я буду робити... 

Иванчику мій золотий. 
Шо ти з мене зробив, 

Шо мене так засмутив. 

Иванку мін срібний, 

Тюдів, від блепи Дудев, записав учит. Петро Дудек. 

112. Ґаздпку мий любий, 

Соколику дорогий! 

Де ми си будем водїти, 

Де будим говорити? 

Ці в саду на листочку, 

Ци в місті на риночку? 

Хто мне ме вберати — 

Хто мет ци за мне вступати? 

Будут мене обкрадати, 

Будут сироточка знпважєти ! 

Чєму д’ мпнї ни заговориш, 

На кого ти мне лишееш ? 

Приятелю дорогий, 

Газдику великий! 

Икі тп красні хаточки лишееш, 

Ти сн на ні й ни дивиш! 

6к ти тежко крпрвав, 

Мозолнпмп ручками маєток збивав. 

Ти ни гайнував, на бурлакував, 

бкі тп маєтки великі призбирав. 

А тепер ти то все лишееш, 

Тим усим ти вже гордиш! 

бкий ти пичємний став, 

В єку далеку дорогу ти си вибрав! 

бку тобі хаточку малу зробили, 

Єк тобі єї виписали ! — 

Єка та хатинка сумна, та мала, 

бкаж уна тісна — по слобидна. 

В єку те ємку покладут, 

Сиров земницев прпмечют, 

Там ли сонечко ни загріє, 

Вітер ти там ни завіє, 
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Маржпнка ти там ни заричи, 

Ніхто до те ви заговори. 

Ти там будеш самий лежети, 

Ніхто не прийде те знати, і т. д. 

Голови, Кос. пов. (Шекер.) 

113. Іване, Іване, Іване, Іване! та всі Газдині ґазди мають, лиш 
я не маю. Вайльо, Іване! Іване, Іване! Іване, з ким я діти буду віку¬ 

вати, з ким я буду на (їх) голови квіти класти? 

Раранче, Бук. 

114. Любчику мій ! 

Я-ж тобою не налюбувала ся, 
А я-ж тобою не натішилась, 

Я-ж на тебе не надивпла ся ! 

З ким я буду цїі ночі спати, 

Де тобі тепер лежати? 

с. Сьомаки, Винницьк. пов. на Под. 

115. Господару мій милий та любий! 

Як же я тепер проживати буду? 

Хто минї молотити буде, 

Хто минї буде господарити, 
Хто миаї буде прийми годити, 

Орати, сіяти — буде? 

Хто мене обробляти буде ? 

Як я тих діточок гоепитувати буду? 

На кого ти мене покидаєш, 

На Господа Бога? 

Соловейки на весні будут щебетати, 

Я буду ходити тай питати: 

Чи ни бачили мого гоеподара, 

Чи не здибали, чи ни виділи? 

А буде зазулька кувати, 

Я буду ходити — тай питати: 

Соловейку, ти високо літаєш! 

Зазулько, ти літаєш по світі, 
Чи не бачили мого гоеподара ? 

Чи не бачили, чи не виділи? 

Буде зазулька кувати, 

Будут сади розцвітати — 

Я буду за свого господаря питати 

Чи ни здибали його, чи ни виділи? 
с. Білоусівва, Гайсинського пов. на Поділю. 
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116. Ґоспбдару мін! 

З якої вулиці' тебе виглядати ? 

Чого-ж в тебе така хата смутна та невесела? 

А хто ж мпвї дровец нарубає, 

А хто ж мпнї водиці принесе? й т. д. 

с. Баламутівва, ІІроскурівського повіту на Под. 

117. Ой господари мій, госаодари мій! Ти ж то рано покидаєш 

нас, чого ж ти мій милий забажав, чим ти огорчив ся? Чи тобі так 
тяжко жити було на світі, чи тобі діти були не милі? Коли ж ти до 
нас в гості прийдиш, звітки ми тебе виглядати будемо: чи з гори, чи 

з долини, чи з високої могили? Господи мій, Господи, на що ж Ти мені 

таке мня дав, що ти мене вдовою назвав? Чоловічи ж мій, чоловічи, 

хто ж мене пожалує так, як ти жалував? Хто ж мені тепер поли зоре 
та засіє? Хто ж мені косити та молотити буде? Діти ж мої — діти мої! 

Сироти мої — сироти мої! мені ж то гірпнько буде в світі жити з вами. 

Хто на вас буде робити тепер? Хто ж вас буде тепер доглядати, так 
як він доглядав? Ти-ж то, паш соколе дорогий, працював на иих тяжко, 
ти-ж то був добрий батько у своїх дїтпй, тп-ж то їх любив та жалував, 

ти-ж то доглядав та пильнував їх! Не буди вже у нас такого щирого 

та любого батичка! 
Журавлївка, Под. туб, Брацл. п. 

118. Чоловіче мій, голубе мій! На що-ж ти мене покинув з цими 

діточками? Що я з ними робитиму, а хто-ж нас буде доглядати — й 
хто-ж нас буде годувати? Як ти підеш на роботу — я цілий день тебе 
виглядаю і з вікон очий не спускаю. І звідки-ж я тепер тебе буду ви¬ 

глядати — чи з гори, чи з долини, чи з глїбокої мугили ? 

о. Рачки, Брацл. пов. ІІод. їуб. 

119. Чоловіче мій, зозулько моя, на кого ти цї діти лишаєш?! 

З ким я розбувати ся буду?! З ким хозяювати буду?! Хто буде в тії 

хаті жити, такії великій, смутній такій?! На що ти забаг її, такої хати?! 

Ч'и мав хату, ти мав де розбувати ся!! Таку хату маєш, та в землю 

розбуваєш ся!!! 

Татку мій, любку мій, коли ви в гостях були у мене, що мого 
чолувіка до себе узяло?! Татко мій всіх нас маленьких полишали, а те- 

перкп і міні лишили ся маленькі діти!! 

Господарю мій, господарю, я тебе відки буду виглядати?! Куди 
етапу заглядати, звідки ти до нас в гості прийдеш?! Чодовіче ній, — 

мамко моя, голубчику мій, куди ти забираєш ся від пас?! Заговори до 
мене словечко! Чого ж ти так на мене розгнівав ся? Заговори до мене 
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словечко! Голубчику яій, орлику, полинув від мене !! ■ Боже мій, Боже, 

на що ти так тяжко мене посиротив?!! Чи» я тебе, Боже, прогнівила так, 

що ти у мене і от дїтий господаря взяв?!! 
м. Мурафа, ІІод. Губ. 

120. Ой, голубчику ти муй, уже ти покидаєш нас, на кого ти остав¬ 

ляєш мене в дітками? Да не скоро ми побачим ся з тобою. Послїдннй 
раз ми з тобою бачим ся; ой чого ти од нас уходиш, чому ти єще з не¬ 

дільку не побув, щоб мп з тобою поговорили. Ой ти-ж муй миленький, 

ох ти моє сонейко, ох ти-ж моє золотко, ох ти-ж муй місячик, ох чи 
хутко з тобою побачим ся? 

Д. Г. Булгановскій — Пивчуви, ст. 18В. 

121. Хозяїну мій, господарю мій, приятелю мій, роскош моя! На що 
ти покинув мене з діточками! Хто-ж мені буде сприяти так, як ти? 

Хто-ж буде діточок доглядати, як ти ? За тобою я пе знала горя: 

У мене все було готове — і посіяне, і погорапе. А тепер куди не по¬ 

вернусь, все тебе згадую. Чом ти мене не розпорадив, не порадив, що 
буду я робити? Звідки я тебе буду виглядати: Чи згори, чи з долини, 

чи з високої могили? 
с. Молодецьке, Київ. ґ. (К. Ст. XX, ЛІ 3). 

122. Хазяїну ній!.. На шо-ж ти мене покинув із такими дітками 
дрібненькими?... Шо-ж я тепер буду із їяп робити?.. Як же я буду їх 

годувати, як же буду глядіти?,. Котброго-ж я буду дядька просити, 

шоб показав минї, де поле, як я-ж його не знаю, не відаю?.. Як я-ж 
не знала, як колб» його ходити, як колб його робити. Як ти, хазяїну, 

усе робив, а тепер кому-ж ти його передав? Кому-ж їй мине вручив?.. 

Тепер кому-ж я й буду робить, кому буду годить, когб-ж я й буду про¬ 

сить? Якого-ж дядька просити, якому-ж годити, як я-ж його яе знаю, 

не відаю, як до його тепера обернуть ся?.. Як родичі мої милії, не цурайте 
ся вже мине тепера бідної, нещасної. Що я тепер з дітьми остала ся 

с маленькими, с такими дрібненькими! Тепер вони полічені, тепер вони 
і дерти будуть багацько, і їсти багацько; і шкодливі будуть, бо вовй 

тепер біднї сироти: хто ие схоче, то на їх накричить!.. 
Наволоч, Сквир. пов., Київ. їуб. 

123. Дружино моя дорогая, куди ти убираєс ся, на що-ж ти мене 
покидаєш, неспособною да пемощною? Діточки мої, горевальничкі, послі 
тебе вони остапуця, по крапивам, кусточкам розтянуця: будуть же вони 
тебе вспоминать, по под тоном валяць ця і от голоду кричать... Чоловіче, 

дружина моя, примай же до себе мене і все семейство моє... 
с. Береванва, Черниг. їуб. Ніжин, пов. (Зтн. Озб. 38, ЛІ 17). 



124. Дружинонько моя! Куди-ж ти убираєс ся? 

На що ти мене кидаєш із дрібненькими діточками! 

Хто їм буде замишляти, хто ім буде порядки давати? 

Що у їх батька не має! 

Сиріточки мої пещаснйї, 
Куди ви не пригорнетесь — 

Усе до батька чужого... 

Дружино моя вірная, 

Хазяїн мій любий, милий, 

Куди-ж ти убираєс ся, 
І кидаєш мене з малими дітьми? 

Кого-ж мпиї питаць ця, 

До кого-ж мпнї горнуць ця? 

Де ж мпнї їм найти батька рідного? 

Усе не рідний, усе пе вірний. 

Сирітки мої пещаснйї... 

Дружино моя вірная! 

Промов мені хоть словечко, 

Як мпнї на світі жити ? 

А дружинонько-ж моя, дружинонько! 

Ба що-ж ти од нас виїжаєш? 

На що тобі мої синочки ворота одчиняють? 

У яку ти дорожепььу впїжжаєш ? 

Чи та на ярмарок, чи па заробітки?.. 

Да скажп-ж минї хоть словечко! 

Коли ти до нас прибудеш 
І порядок даси, 

Як жить, як горювать із нещасними сиротами! 

Чи ти прпдеш нас сам одвідать, 
Чи кому перекажеш, 

Чи письмо пришлеш?.. 

Хозяїн мій милий, 
Хозяїн мій любий! 

Чого-ж ти пе хочеш у сій хаті жить ? 

Якої ти забажав пової, да темної, 

Невеселої, да пе видної! 

Вона ії без вікон, 

Вона й без дверий, 

І смутна й невесола! 

Дружинонько моя, соловеєчку мій ! 

Приман мене до себе, 
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Забирай мене до себе! 

Не хочу я без тебе жити, 

На сім світі торувати. 

На кого-ж се ти розгнівав ся: 

Чи иа дружиноньку свою, 

Чи иа матюночку, чи на діточок? 

Ой, куди ж ти убираєс ся, у далекую доріженьку, 

Хозяїну мій, соколоньку мій! 
е. Алтиновка, Черниг. губ. Кродев. пов (йти. Обозр. кн. 38. Лй 22). 

125. Хозяїну мій. дружина моя, скажи мпні, як жить па білому 
світі без тебе? Да добра людям година, як умре мала дитина; а минї 
лиха годпиа, що вмерла моя вірна дружина. Осталп ся мої плуги, мої 
воли... Скажи-ж минї, кого-ж мит просити, да кого-ж мішї звати, щоб 
у поле їхати орати? Хозяїну мій, голубе сизий, дружина моя! Скажи-ж 

минї тепер, коли-ж ти до мене в гості прійдеш? Коли-ж майї столи за¬ 

стилати, да коли минї лебе ждати? Коли-ж ти, моя вірная дружина, 

в гостоньки прибудеш? Чн на Різдво, чи на Великдень, а чи на Зелену 

Неділю? Да соловеєчка будуть щебетати, а я буду прислухатись, чи пе 
до меие іде моя вірная дружина на пораду. 

с Курені, Ніжин, иов. Черниг. Туб. (Брайловскій, ,\е 1). 

12С. Мплий і дорогий мій чоловіче! та на шож ти мене покинув? 

Та чим же я тебе прогнівила, та чим же я тибі пи вгодила? Та яж тибі, 

кажись, нічим і пп нагрубила. Та шож я б\ду тепер робити, та з ким же 
я тепер буду жити, та хто ж наших діток буде кормити! Та хтож їх 
буде зодягати, та куди ж я буду їх дівати!.. Бідна ж моя головонька, 

та пищасливая ж моя долипька! Та хто ж теиер зо мною словечком 
поділить ся, та хтож міні ппльно в вічі нодивить ся? Та тепер же ніхто 
мене нн полюбе, та иїхто ж мене Й нп приголубе! Та шож тепер нам 

робить бідолашним, та кудаж нам дівать ся сиротам нпщаспим? Та хтож 
тепер нам буде хліба добувати, та кудаж ми будим худобоньку дівати? 

Та ти ж, бувало, як па базар поїдиш, то ні в один шинок ии заїдиш! 

Та тиж, бувало, що разу ділкам гостинчиків привозив і міні всяких по- 

купочок наводив. А те тепер все мииулось, ніхто нам гостинчика нп 
привпзе і ніхто насущного хлібця нп принисе! Та куда ж тепер нам 
дітись, та до кого ж нам притулитись? Та лучче б же пам вмістї з то¬ 

бою в землю заритись... 

Шебекино, Курс. губ. 

127. Бідная моя головонька, та нишаспаяж моя долинька! Боже 
мій милостивий, та Боже мій правиднпй! Та чим же я тебе прогнівила, 
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та чим же я пирпд тобою согрішила. Та за іцож ти мене караїш, та за 
шож ти мене наказуїш. Та ни жила ж я — а мучилась, світа божого нп 

бачила. Тїко й знала, шо сльозами обливалась, та по закутках од чоло¬ 

віка-ката ховалась. Та нп бачила ж я од тебе пї любві, иї ласки. 
Та нп могла я і одниї ночпнькп носиать біз опаски. Та тиж мене 

ніколи щиро ни любив і ні разу пи приголубив. Тіко й знав, шо по шпи¬ 

ках волочив ся, та що дня мене бив : та нила і клаптика тіла, де твій 

кулак нп ходив, та іао ти тїко зо мною нп робив!.. Та нп раз я на 
морозі ночувала, та ни раз я по снігу босяком о півночі до сусідів уті¬ 

кала. Та тиж за мною ни раз і з ножем ганяв ся, та пи раз і за кі¬ 

соньки мої брав ся! Та лучче-б я на світ ип родилась, шоб тебе ии 
бачить і ни зпатп і так тяжко нп страдати. Та чого ти од мене ранше 
нп прибрав ся та на шо ти мене до старости довів! Та кому я тепер 

нужна, та на шо я кому здала ся? Та пропала моя молодість пї за понюх 
табаку, та пп дай Бог нікому жпсть таку!.. Та тепер мене ніхто нп 
возьме і самі жить дуже скрутно. До роботи я ви гожуеь, всі к'сточкн 

болять... 

ІИебекино. Курс. їуб., Білгор. п. 

128. Чоловіче мій, дружино моя! Кудп-ж ти убіраєш ся, куди ти 
виражаєш ся? Якої тп темної хати забажав? темної, невидної, смутної, 
невеселої! Туди-ж вітер не віє, туди сонце не гріє. Туди й дзвони не 

дзвонять, туди й люди ііь ходять. Та як же я до тебе ходитиму, та як 
з тобою говоритиму? Як я з тобою поражатпмусь, як^ я з тобою роз¬ 

важатимусь. Ой. устаиь, порадь, моя дружинонько, як мені в світі жити, 

як мені чуже ділечко робити? Та як мені чужим людям юдити? Та я-ж 

над чужим ділечком назневажалас-ь, я-ж по чужих нивах наспотикалась. 
Ой приймай же, пригортай мене до себе, щоб я не жила, щоб я не 
горювала, щоб я і горенька ие знала. Щоб я по далеких краях ие хо¬ 

дила, щоб я чужим людям не годила. Та я чуже ділечко зроблю ие так, 

та я словечко скажу не в лад. Моє ділечко перероблять, моє словечко 
перемовлять. Колп-ж мені тебе, моя дружпночко, дожидать? Коли меиї 
столи застилать? Чи непі на різдво, чи мені на Великдень, чи на святу 

недїлопьку? А чи мені з Миколи — тай ніколи? Відкіяь мені тебе ви¬ 

глядать: чи з гори, чи з долини, ЧИ з високої могили? чи з глибокого 
яру, чи з далекого краю? Та ие йдп-ж полем, бо иїжечку поколеш, та 

не йди-ж морем, бо утонеш, а йди-ж по під горою та бери й мене з со¬ 

бою. Та будуть, моя дружинонько, сали розцвитать, та будуть вазу- 

леньки кувать, і соловейки щебетать. Будуть мені, нещасниці, жалю 
завдавать, а я вийду за ворітечка тай буду питать: Ви зазуленіки си¬ 

зесенькі, а соловейки малесенькі, та ви високо літаєте, ви далеко бу- 
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ваете, чи не чули, чи не бачили дружиноньки вірненької? Як бачили та 
хваліть ся, як побачите поклонїгь ся моїй дружині вірненькій. Хай же 

він прийде, та нехай мене одвіда, як же я тут живу, та як горюю. Та 
я пізно лягаю, а рано встаю, та все чуже ділечко роблю. 

Луб. пов. Полт. ґуб. (Мил. Д* 47). 

129. Мій хозяїне, моя й пара дорога! Моя й правда дорога! До 
кого-ж мені прихилить ся і притулить ся ? Чи мені до холодної стіни, 

чи мені до чужої чужини? Що холодна стіна не нагріє, а чужая чужина 
не пожаліє. Відкіля мені тебе виглядать і де меиї тебе пізнавать? Чи 

мені меж косарями, чи мені меж гребцями, чи мені з поля, чи мені 
з моря? Чи мені з глибокої долини, чи мені з високої могили? І коли 

задля тебе столи застилать і кубочки наповнять? Чи тебе к різдву, чи 
к великодню, чи тебе ок святій недїлопьцї? Що к різдву великі сніги 

позамітають, а к великодню великі води позаливають, а к святій неді- 

ловьцї стежки і дорожкп позаростають, а сади позацвптають; стежечка 
комишем, а дорожкп споришем, а вишневі садочки білетними цвітами. 

Та тп-ж будеш, мій хозяїи, іти — та на цвіти задпв.тять ся, ти ие 

будеш до мене в гості поспішать ся. 
Луб. п. Полт. туб. (Мил Лї 48). 

130. Мій хозяїне, моя дружино! На що-ж ти мене кидаєш? Як же 
мені тепер ЖН’Ь, що мені тепер робить без тебе? Мій хозяїне моя й 

правда прехороша. Хто-ж мепе тепер буде иоряжать, хто мепї порядок 
давать? 1 чого ти на мепе так розгнівив ся? Чи я тобі, мій хозяїне, 

постілоньки пе слала, чп я тобі ппточкп не подавала? Мої дїточкп, що 
ви будете робить без батька? Та вже-ж його ие купите, пе засмутите. 

Нема тїх крамарів, щоб продавали батьків. Мій хозяїне, моя дружино! 

Приймай і мепе до себе, щоб я пе горювала, щоб я й горенька пе знала. 

Луб. пов. Полт. Туб. (ІГил. Лз 49). 

131. Хозяїпе мій, дружино моя! На що-ж ти мепе покинув на го¬ 

рювання, та на скптання? Я-ж уже нагорювалась і паекитала із тобою. 

Приймай і мене з собою, щоб я пе скиталась, по чужих полях не спо¬ 

тикалась. Якої ти смутної, невеселої хатн забажав. Що вітер пе завіє 
і сонечко пе загріє. Устань же, моя дружино! Порадь: як мені горювать-, 

як мені без тебе проживать. 
Луб. п. Полт. туб. (Мил. Лг 50;. 

132. Мій чоловіче, моя н дружино! На кого-ж ти мене кидаєш? та 
кому ти своє хозяйство вручаєш? Чп ти братам, чи ти сестрам? Чи та 

своєму батьковп старому? Тая за тобою чотири годи пожила, та нічого 
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не заробила. Та де вені тепер діть ся, і куди мені пінти тепер од тебе У 
Куди ти вбравсь, куди ти нарядивсь? Та па кого ти такий гнів поло¬ 

жив? Та чи ти на батепька, чи ти ва своїх сиріт малесеньких? 
Луб. поз. Полт. туб. (Мил. >6 51). 

133. Моя дружино, йол й правдонько, та я з тобою не нажилась- 

і не наговорилась. Тай хто-ж иеиї тепер порядок давати ме, як ти да¬ 

вав? Та й припливи до мене хоть водою, та й забери своїх сиріточок 
а собою. Та вій хозяїиу, моя дружино ! Та хто-ж моїм сиріточкам буде 
порядок давать? Та будуть вони ходить, та будуть вони питать, та 
будуть вони своєго батенька шукать. Да відкілЬ тебе, мій хозяїне, в го¬ 

стоньки дожидать? Чи к різдву, чп к великодню в гостоньки виглядать, 

чи к святій недїлоньцї? Та к різдву снігами нозаміта, а к великодню — 

Еодамп порозлпва, а к святій недїлоньцї траьамн нозараста. Та буду-ж, 

моя дружиночко, ранесенько вставать, соловеєчків питать: та вп-ж високо 
літаєте, богато видаєте. Коли-ж мені моя дружино, до тебе на порядочок 
приходить? Та чужі люди живуть та чужі люди олряжують ся, а ч ще 

й пе нажилась, ще й не наговорилась! 
Луб. пов. Полт. Туб. (Мил. Лв 52). 

134. Мій хозяїне, моя дружино! На що ти на мене розгнівивсь? 

На що ти тїх діток посиротив? У їх же нема ні хаточки, нема ні прав- 

дочки! До кого-ж вони будуть ізходить ся? Хто їх буде поважати і по- 

ряжатиеь? Хто їм буде ваставленіє давать? Колп-ж ми тебе будем, мій 

хазяїне, у гостоньки ждать? Чи тебе к різдву, чи к великодню? Чи тебе 
к святій неділі? чи тебе к Миколі? — Та мабуть ніколи! Якої ти, мій 
хозяїне, хаточки забажав: рубленої, нової, смутпої, темної, невидної, 

що в їй ні дверячок, що в їй вї віконечок. Нї сонечко не вгріє, нї 
вітер не повіє. 

Луб. пов. Полт. туб. (Мил. Лі 5Н). 

135. Чоловіче мій! родино моя! Чоловіче мій, дружино моя! Куди 
тп убіраєш ся? Куди тн олряжаєсь ся? У яку ти стороиьку понесеш 
свого головоньку? Кому та дїток поручаєш, кому ти їх уручаєш? Хто 

їх буде годувати, хто їх буде доглядати? — Відкіль тебе виглядати? 

і дорожечкп тобі прочищати? Чи к різдву, чи к великодню, чи к святій 
неділі? К різдву снігами позамітає, а к великодню водами позаливає, 

а к святій педїлонцї травами позарастає. Та нрплетиж до мене в госгї, 
та сядь на оковечку: та ти ж будеш буркутатп, а я буду кувати. А тп 
будеш меие питати, як меиї в світі проживать і які тобі гостинчики пе¬ 

ресилать? Передам я булочку — зацвпте, передам я яблучко — зогниє, 

передам я бублик — закотпг ця, та таки тобі це дойдет ця. 
Луб. пов. Полт. губ. (Мил. Лі 54). 
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130. Мій чоловіче, мій голубе! Як мені жить, як мені горювать? 

і як мені тїх діточок воопитать? Чи мені в етрокп наймать, чи мені' 

в годи наймать? І, мої дїточки, мої сиріточки! хто-ж вас буде годувать 
і хто вам буде порядок давать? і хто вас буде воспитувать, і хто над 
вами батькувать? Та у вас же, мої діточки, нема пі рідних дядьків, ні 
братів. Та у мене тепер, мої дїточки, пї дружииочки, ні родпночки. Та 

ви тепер, мої діточки, малїсенькі та вас тепер ніхто й не бачить, чи ви 

голі, чи ви голодні, чи ви холодні! А як же иоростете, то всяке вас 

бачитиме. 
Луб. пов. Полт. губ. (Мил. >4 551. 

137. Моя й дружино, моя й половино! Та я за тобою жила, як 
маківочка цвп.іа! Я за тобою жила — не напувала, а горювала. Ти моя 
й дружино, моя й половино! Та кому-ж ти мене покидаєш, кому-ж мене 
й уручаєш ? Та й порадь мене, моя дружино, як мені з сїми діточками 
жить? як мені з сїми діточками горювать? Як важкий камінь піднімать? 

Що в мене нічого ні їсти, нічого ні пити, ні в чім, моя дружино, ді¬ 

точкам і ходить! Моя й дружино, моя п половино! Та порадь мене: чи 
мені з діточками дома сидїгь? чи мені за другого йти? Та я піду за 

другого, то я собі хазяїна найду, а діткам батенька не найду, а хоч 
і найду, то й не такого, як батїнка рідненького. 

Луб. пов. ІІолт. Туб. (Мил. Д 56). 

138. Хозяїне мій, хозяїне дорогий! Як мені без тебе привикать, 

як мені ті дїточки воспптьть? Що я остала ся на чужині, як билинонька 
по пожарі! Як свої дїточки розпущу, та я їх до віку не зберу! Я їх не 

воспвтаю, нігде їх не найду. Мої дїточки, мої сиріточки! прибувайте, мої 
дїточки, свого батенька ховать. Та я-ж буду вашого батенька Й питать: 

Як мені в світі вас воснптать? Чи вас мені людям оддать? Людям од¬ 

дам, то ви будети плакать та ридать, і свого батенька всномипать: як 

нам горко в світі жить і людям годить. Наша мати старесенька 
та вона нас не восиита, та Бона нас не одягне: та ми-ж розійдемо ся 
по світам, та по великим стенам : — Та будуть вас звірі лякать, та наші 

кости ростягать, та будем ми помірать і про свого батенька гадать. 
Луб. пов. ІІолт. губ. (Мил. Лі 57). 

139. Чоловіче мій, моя й правда! Як мені з тїмп дітьми жить, як 
мені їх воспитать? Чи мені їх коло себе держать, чи мені їх на людей 

роздавать? Чужі хазяїни орють і сіють і розпоряжають ся, а я куди 

не повернусь — ніщо в непе не роблене. Хожу. прошу, та ніхто мені 

помочи не даєть, не порадить. 
Луб. пов. Полт. Туб. (Мил. Лі 58,1. 



140. Мій чоловіче, мій голубчику! Як мені без тебе жить? як мені 
привикать? і куди свою головоньку прихилять? І скажи мені, моя дру¬ 

жино, кому ти сїх сиріт уручив? Мої сироти безпріютнії, мої сироти 
беззащитнії! та ви-ж на чужій сторонці. Та нікому вас нриютпть, та пї 
до кого і головоньки прихилить. Та підете ви до дядька — то дядько 
їі пе дивить ся, підете до тітки — то тітка й одвернеть ся. Та й прий¬ 

май і нас до себе, і пригортай нас до себе, шоб ми не жили і не 
горювали. 

Луб. пов. ІІодт. Туб. (Мил. XI 591. 

141. Мій чоловіче, мій дружппе! на шо-ж ти мене покилаїш, на шо 
сиротиш? Нп так ти мене сиротиш, як дїток своїх рідних. Як би я сама 
була, я зараз би собі місто найшла, а хоть я собі місто найду, а діткам 

своїм уже батька не найду. Шо я буду жить і робить, а моя й робота 
пп в моду буде. Шо мої дітки внноваті і невпноваті, а їх бити муть, 

а як би у їх батько був. то ніхто їх і сальцем не тронув би. Мій чо¬ 

ловіче, мій хазяїн, хто мпнї хліб покосе, хто й збпре, хто минї намолоте, 

хто й намеле? Чи міні людей просить, чи самій брать ця? Що одного 
попроси, а воно й ни дивпт ця. Шо ти мпнї гаразд нічого нп розказав 
і нп розтовковав. Що ти день і ніч пе спав, а все хазяйповав і при¬ 

дбав. Шо тп ни вепів і на лавку лягти, як уже всі коло тебе і все 
тягнуть і розтягають : поки і оглянулась, нічого пи має нї по хлївах, 
пі по городах... Устань і роскажи, як минї жить? Шо чужа жінка вийде 

у поле, тай весело їй, шо її і чиловік, і дїтки, єсть с ким робить, кому 
помочи дать, а я вийду в поле і прийду до дому да й ні до кого минї 
поговорить, пі порадит) ця. Шо ти насівав, — насівав, придбав, — придбав, 

а нікому й прібирати. Устань же, мій чоловіче, і хоть ни так поможи, 

як словом розкажи... 

Прийде було годовий празпик, то єсть с ким піти до своїх рідних, 

поговорить, а тепер діждала празничка, тай війду в хату, і ни має нікого 
і в городі ни має пїюго. Шо ти мене побєш і полаєш, минї твоя бійка 
й лайка ни болить, лиш би було с ким мпнї робить у поли і дома. Про¬ 

щай, чоловіче, прощай, дружино! Шо я тебе питала, шо я тебе просила, 

а ти мипї нічого ни розказав, пи розтовковав; шо ти як жив був, то до 

мене говорив, а тепер шо я до тебе говорвла і тебе просила, а ти і ни 
озвав ся... 

Харк. губ. (Зта Об. кн. 38, ЛІ 3). 

142. Чоловіче муй, хазяїну милий! 

Кому-ж тп своє хозяйство поручив ? 

Кому-ж ти своїх дїточок покинув? 

Хто-ж їх до ума доводитп-ме? 



На що-ж тп меце сиротою покнаув? 

Хто-ж по ньому двору ходити-ме? 

Хто-ж цьому хозяйству порядок давати-ме? 

Як я малих діток годуватиму? 

Да як-то я їх одружатпму ? 

До віку я не буду так панувати, 

Як за тобою папувала! 

Доведеть ся меиї горювати, 

Да нікому росиитаїи! 

Діточки мої милі — 

Виж меце слухать не будете 
Так, як батька свого слухали! 

Я-ж вас так не пораю — як батько вас порає. 
Мої соколята! Діточки мої мплиї — епроточкп безчастипї! 

Доведеть ся вам горювати, своє хозяйсгво потеряш. 

Наскучить вам, чужі воли пасучи — чужим людям годячи: 

Чужий батько вас пе пожалує — буде вас бити, обірати, 

Будете ви воші годувати, почий не досипати. 

Ой приймп-ж непе до себе — у сирую землю! 

Не кидай яеие на горенько! 

З ким я тепер поражу ся — що я робити-му сама бідная? 

Чоловіче муй, зозуле моя! Я за тебе затулю ся — 

Та нікого не бою ся! 

Ой хозяїну муй, любий та милий! 

Ой я-ж тебе було дожидаю з ярмарку, 

Ой я-ж тебе було дожидаю з Києва — 

Да ти-ж було йдеш 

Та як пчілочка несеш, 

А тепер звідкпля тебе буду виглядати, 

Звідкіль я тебе буду визирати! 

Чоловіче муй, сердеш.ко моє! 

Перепел. — Трудьі, Чуб. IV, 701. 

143. Ой мій мужииьок, мій рідиеиькоп, та па що тп мене саму по¬ 

кинув одну? Чи я тебе пи любила, чи у пас тобі жать ни нонаравплось, 
чи ми тебе нп годували і ни одягали?.. Та коли ти до нас прпйдиш? 

Відкіль же ми будем тебе виглядать, чи із поля, чп із роздоля?.. Та 
хоть би тс до иас заговорив, та хоть би ти до нас прийшов... 

Херс. їуб. Маріун. пов. (Зтн. Об. вн. 38, Л» ЗО]. 

144. Ох мій чоловіче, мій ясний соколе! Та яку-ж тп хату забажав 

смутну та не веселу: туди еовце не пригріє, туди вітер ие зазіє. Та 
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яа що-ж ти нас покидаєш, сиротами зсставляєш? Та кому-ж ти нас 
поручаєш ? 

с. Петровське, Маріупол. пов., Катер. їуб. (РФВ. XII, 2). 

145. Ох мін чоловіче, мій хазяїне милий! На що-ж ти нас сиро¬ 

тами покидаєш? Що-ж тепер я буду робить з маленькими дїгочками- 

снротятамц? Хто тепер пас з’одягие, з’обує, хто нас прогодує? Та хто-ж 

тепер хозяйство буде доглядать, худобу зберегать? Чужий чоловік рано 
встане, та на степ поїде... Зозулі в садочку кують, а нашого хазяїна 
не чуть... Мій чоловіче, мій дорогий! Чого тп на вас розгнівався? Чи 

я тобі правди не говорила? Чим я тебе так прогнівила? Хто тепер буде 
рано вставать, хто буде по двору ходить, хто нам буде ділечко робить, 

хто буде рано будить? Позаростають ті стежкн-доріжкп, де ти ходив; 

чапплет ця теє ділечко, що ти робив. Куди ж це ти йдеш, мене покидаєш? 

ІЦо це ти задумав? Дорога далека. Відтіля не йдуть, письма не шлють 
і словесно не переказують. 

с. Петровське, Маріуп. пов.. Катер. Туб. (Ііраіілов .М 3). 

VII. Вдовець по жінцї. 

140. Господине наша, господине! ти-ж то уже не журиш ся нами, ти-ж 
то не жалуєш пас! Хто-ж то про дїтий буде дбати? Хто-ж їх догляни 

без тебп? Хто-ж їх змиє та рощешп так, як ти? Хто-ж їх утішить без¬ 

таланних? Сироти мої, сироти! Хто-ж вас н світі привітає, коли у вас 

нема доброї мамки? Хтож вас пригорни без неї? Голубко паша мила, 

помоли ся там за своїх дїтий нещасливих. 

Журавлївка, ІІод. Губ. Брацл. пов. 

147. Жінко моя, господвне моя! На що-ж ти мене покидаєш, на що-ж 
та мене самого лишаєш? Тп знаєш, що ми їдпо другому ніколи й „бре¬ 

шеш" не сказали! 

С. Рачки, Брацл. пов. Под. губ. 

148. Ой моя голубко, ой моя сивесииька, моя ріднесппька! Як ми 
з тобою втішались, а ти нас покинула і сабі хату найшла смутну та 
ішвиселу; туда нї сонци ни загріє, нї вітир ни задує, ні дощ не прой- 

деть... Ой моя голубочка, і очицї склнпились і губи стулились... Будю, 

будю, та ни добудюсь! Хоть би же тп голову подняла, нодивила ся, 
сколько у тебе дружок і бояр! Поїзд дорогий я тибі хоть тепер справлю... 

Ой моя голубочка сивесииька, я-ж з тобою ни наговорив ся, тай ни на- 
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дцвив ся, поки ти свою головочку ви положила... Ой моя голубочко, ой 
моя ріднеспвька, та відкіль тибе виглядать, — чи з долини, чи високої 

могили?.. Та вже-и; позаростали дорожки, де ти й ходила, — тих доро- 

жок вїкому протоптать... 
Маріупол. пов. Херс. губ. (Зтн. Об. ви. 38, Хї 32). 

VII!. Сироти за глатїрю. 

149. Ах моя мамуненько, моя порадойко, моя зазуленько ! Коли ж 

я вас вигляпу? Тіїьком я надії мала, щом до вас прийшла! Тепер мені 

ні до кого — тепер я вже не маю до кого забесїдувати, пі ся з ким 
порадити. 

(Салаші коло Угнова). 

150. Ой моя ти мамупейко, моя зазулейко, моя потїшепко, мояж та 

розмовойко, мояш ти порадойко! Що-ж я буду робптойкп? я не маю 
своєї мамунейка, анї свого татупейка — що-ж я буду робптойкп? Ой 

моя ти мамунейко, колиж ви прийдптп до мене в гостпнойку з такої да¬ 

лекої дорожейкн, зпід зеленої муравопки, с тої халупойкп? Ой мамунейко, 

моя зазулейко, я це знаю, що я маю робитойкп, садитойки! не маю ся 
кого порадитойки, ой, моя ти мамунейко! 

Лавриків, Равськ. пов. 

151. Моя мамупейко, моя зазулейко! Хто-ж нас буде радитойки. 
що ми маєм робитойки під тую веснойку, де що садитойки? Моя маму¬ 

нейко, моя зазулейко, моя розмовойко — возміт мене за собою під сиру 
землейку на другу недїлейку. Що-ж ми будем робитойки без мамунейкп, 

як ми будем житойки? Ви ся на нас нагнівали на вічейки. 
(Лаврпків, Равськ. пов.). 

152. Моя мамунейко, моя зазулейко, моя голубойко! С кия я буду 

в тум домойку робитойки, с ким ви мене ту лишаєш? Вой, моя рпбойко. 

моя ластівойко, шо я буду бідна робитойки? Вой, де-ж я ся бідна по¬ 

дію? С ким я буду розмавлятойки, до кого-ж я буду приходитойки ? 

Звітки-ж я вас буду віглядатойки: с котрої дорожейки, с котрої стежийки, 

с котрої вуличники? На кого-ж я буду дивитойки ся? Вой, моя маму¬ 

нейко, возьміт мене до тої свої халупойки! Вой, моя мамунейко, що ви 
там будити робити в тії сирії землейцї? С ким ви ту будетп розмавля¬ 

тойки? С ким же ви лишаєти мене такую молодейкую ? С ким же ви 
лншаїтц ті дрібні дїтойки? Що-ж вони бідні будут робитойки? Та як же 
ви пе маєш жалю лишати такі малі сиротойки? — Вой, моя землейко, 
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розсттпп ми ся; вой, моя завулейко, встаньте хоч на їдпу годпнойку — 

отворіт свої вочпйка: подивіть ся на ті свої голубятка, дрібнії си¬ 

ротятка. 

Вой, моя соколойко, коли-ж мп ся будемо видїтойкп? Моя маму- 

нейко! вой, вой! Де-ж я бідна тепер ся подію? Вой, землейко, розступи 

ми ся, най я бідна піду під землейку, най не буду плакати за свою ма- 

мунейкою. 

Лавриків, Равсь. пов. 

153. Йойой, мамко ти моя люба, дорога! Пріятїдику мій, порадойко 

моя! Хто мене потїшпт, ай хто мя пожалує, хто мені порадойку дасть ? 

Ой не ти уже будеш мп розказоватц! Ти уже не будеш по світкови хо¬ 

дити, анн говорити! Що-ж я буду діяти без тебе? Йон мамко ти моя, 

срімиа, золота. ІІорадочко моя! Устань! Устань! Поговори зо мно^, 

порадь мене у недоумних лїтох! Йойой, мамко ти моя люба, дорога! 

Ой що-ж бо то усі жіночки поуставали, лиш ти заспала! Устань, устань, 
подиви ся, як ся ґаздує по твоїм дворі! Діточки твої — не миті, не 
чесані дпвлят ся на тебе, ди ти їм їсти не даш, косойку не змиєш, 

сорочечку не унесеш? Твої коровнцї стоят не Д0ЄІ1І, волики не їли, 
телятка не пилп, бренят за тобоу у стаєнці. Ой що-ж бо ти так за¬ 

спала? Уставай, уставай, сопийко уже високо! Йойой, шамко ти моя 
люба, золота! На кого ти свої сирітки лишила? Устань, устань, розкажи, 

що маєме чинити?! 

Волосянка, Стр. пов. 

154. Ненькьо моя, ненькьо! 

На кого ви мене покидаєте — таку молоденькьу — 

хто мене буде дозирати, 

хто мене буде убирати, 
хто мене буде жьилувати ? 

Ненькьо моя, ненькьо! (2 рази). 

або: 

Ненькьо моя, ненькьо! 

Хто мене пожьвлує, 

хто на мене постарає, 

хто мені сорочку зшиє, 

хто віпере п полатає? 

Хто нас буде годувати — 

хто на нас буде старати ? 

Ненькьо моя, ненькьо ! 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXII. 6 
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Куда ви си від нас вібнраєте в дилеку дорогу — 

вам то нї сонечко не загріє, ані вітрец не повіє. 
Ненькьо моя, ненькьо! 

Тростяаець, Свят. иов. 

155. Неиькьо моя, ненькьо! 

На кого вп мене таку молодевькьу лишєїте? 

Хто до мене прийде — мине розвеселити, 

хто нрийде мине порадити, 

до кого я у гості піду — 

до кого мої діти підут ? 

Хто їх по голоуцї погладнт, 

хто мене згадає, хто мене порадпт, 

хто у гості запросит ? Ненькьо моя, ненькьо! 

Тростянець, Снят. пов. 

156. Мамко моя, правдочко моя! Мамко моя! Хто мене порадпт? 

М. м., на кого ви мене лишьиєте? відкі я вас буду візпрата? з котрого 

боку ? Заговоріт до непе хоть слівце на дорогу! Порадьте, що я маю 
робити без вас, бо я сама не знаю, шо робити маю! М. м.! На що такі 
діти дрібненькі лишьиєте? М. м.! чого ви си вгнївалп на нас, шо від 

коли ми вас просимо, не хочете до нас заговорити?! Мамко мої, голу¬ 

бочка моя! хто нас буде голубити таких маленьких? М. м. правдочко 
моя! ми вже від нікого не будем мати правди... Мамко, мамко! за нас 

то си люде наговорйї, що сироти богато їдьі, а нічого не робиї!! Сироти 
си богато наробйї, а від вїкого правди не мают. М. м., мамко! вам лиш 
тут жити, а ви собі такої хатп смутної загадали! До цеї хаткі нї вітер 
не завіє, нї сонечко не загріє! як вп мете в цї хатці пробувати?! Мамко! 

вам лиш би жити, а вп йдете в сиру землю гнити. 

Стецева, Снятин. пов. (Народ, 1890 ст. 55). 

157. Мамко наші, мамко! Куди ви сї вібераєте? На кого ви нас 

лишаєте? Яку ми собі без вас раду дамо? Хто нам теперечки буде со¬ 

рочечку прати?! До якої ви хати вузкої йдете? Як ви там будете про¬ 

бувати? До кого ми сї тепер притулимо, сироти бідні? Як ви сї на пас 

угнївали, що не хочете до нас заговорити? Встаньте, та подпвіт сї до 
нас, хоть одно слово! Та порадьте нас, до якої ми сї маємо роботи 
брати. 

Товмачив, Колом, пов. (Параска Свірнюк). 

158. Ой, мамко моя, мамко, зазулечко моя! Нащо вп нас лпшиєте? 

Ой звідки ми си на вас подивимо, чи з гори високої, чи з долини глу- 

бокої? Ой, мамко мої, мамко, вже ваші сліди нозаростают! 

Товмачив, Колом, пов. (Мар. Дутчак). 
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169. Майко моя золота, мамко злота! Хто мене ме віддавати, хто 
нені вінок давати? Хто ме поле паювати, хто маржинку ме давати? їїнк 
чоловік ме мньн бптп, кому піду сі жьилити? Кому я му се казати? 

Хто за мнов ме сї вступати? 

„Мамко наша рідна, мамко любі! Чим ми Бога прогнівили, що ви 
нас, мамко, спрітков лишили? Тато маму поховає, за другою пошукає; 

хто буде нас научьитп, хто буде нас розрьиджьити. Чому до нас, ненько, 
не заговорите, чому па нас не подивити си, наші мозілї не позавиваєте? 

А в котру онь доріжку, невько, вибираєте сї, відків вас визирати маємо?" 

(Шулев. — Гудульщ. Ш, 250р 

160. Ненько наша солоденька, чічко наша пишна, жьп.тобо люба! 

Котріж то віночкп на голову ви нам клали, котрими то нереміточками 
ви нас накривали? Иикими онь словами ви до нас прпговорите, йикимп 

словами заплачите над нами? А иике ваше личко тпхоньке, никі ваші 
ручки сухоиькі! На шо-сте си годували санпмп синцями?.. Рідна мамко! 

Ми вже не будем сї на сім сьвітї подибати! Кланяємо сї Богу і просимо 
Господа і благаємо, іцобн Господь ласкав гріха опустити того, що-сми 
наробили, шо ти, мамко, не доїла, ие допила, не доспала, а за нами сї 

вждпнала! Чои ми тебо прогнівили, шо ти, мамко, не можеш повіддавати, 

поженити, розрьндити і т. д.“ 

ЇШухев. — Гудульщ. Ш, 250). 

161. Ой, мамочко моя рідненькая, не лишийте нас самих, возьміт 
і нас д’ собі! Що ми без вас будемо робити, хто нас погодує, хто нас 

порадпт, хто поратує? Які мн си сирітки полишили! Хто нас потїшит? 

Ой возміт і нас з собов. 

Річка, Коо. пов. 

162. Мамко моя рідна, куда ви си вирьижєєте? на кого ви свої 

сирітки лишєєте? Хто си нами пожурит? Хто си нами постарає? Мамко 
моя рідна, як ви там не вмерзли? Ви казали, що вам студінь є — ідїт, 

мамко, нагрійте си, так далеко ви сї вирєжєете, в таку дорогу велику 
смутну. Коли вас надїяти ся? 

Річка, Кос. пов. 

163. Ий, ненечко моя! 

На кого ти мене лишила?.. 

Де я свою неньку найду — 

Хиба уже на тім сьвітї!.. 

Цн у садочку на листочку, 
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Цп у горідчпку на зїлєчку ? 

Иик бих те сп, ненько, надівала 
слідки бих тп продувала, 
відкн бих сп те снодївала, 

стільчик бнх ти під ноги дала. 

Стільчик бих ти дала, 

їсти бих ти прибрала, 

дверці бих ти отворила, 

стіл бих ти застелила! 

Ненько моя накрейдована, 
Неиько ноя памальпвана! 

Сусідки си посходили, 

а ти уже ни говориш! 

Ой устань, та заговори. 

Невісточки си посходили, 

братчики си посходили, 

а тп уже пи говориш. 

А ти ни була така, 
шобис з нами пи говорила! 

На кого ти дєдика лишила, 

Хто ему сорочку даст ? 

Хто тебе пожалує? 

Уже тебе, ненько, суди 
ии буде бірше видко, 

доріжки тп заросгут. 

С киї я си знайду, 

с ким тепер заговорю? 

Де буду те переймати, 

де буду те видати? 

Ти свою хатку засмутила, 
хто її розвеселат? 

Голови, Кос. повіта (від голосїльцицї Параски Шекерпк, що 
чужі люди голосити). 

164. Ии, мамочко, павочко, 

Ти золота уточко ! — 

Ти мене вродила, 

Ти мене вигодувала — 

А тепер ти си розсердила, 

тай мене сириточку лишила. 

Чюжа мама — 

кличуть 
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То пи своя ридпепька: 
Ме битв, внпважати, 

Ме дедпковп наговорювати, — 

Метци мнов обслугувати, 

Уваги па виш ни ме мати — 

Буду сп слпзочьками 
Рано п вечир вмивати. 

Голови, Косів. пов. (Шевер ). 

105. Мамко вюя еологка. мамко моя рідненька. На кого ти нас 

лишила, хто нас, камко, ончеше? Хто пас, мамко рідненька, погодует? 

Будем, мамко, ходгїгн політ плоти, ньіхто нам, мамко, йісти не даст, 

пьіхто нас, мамко, не пршолубит. Мут иас, мамко, бгїтн, мут нас ізне- 

важити, ньікому си не буде, мамко, за нас заступити. Ми би були, мамко, 

V ту дорішку за вас пішли, ми би були, мамко, вам су дорішку засту¬ 

пили. А ми тепер, мамко, іт кому си привернемо? Нас мут, мамко, бити, 

нас мут, мамко, судити. Нас мут, мамко, поніт плоти, котюги перебігати. 
Ньіхто си за пас, мамко, не заступит. Мут, шамко, нас бити, мут пас 

зневажиш: ми сирітки вічні, ми мамки не майемо. Кобп ми були, мамко, 
Бога упросили, шобп ми, мамко, сирітками не ходили. Нас, мамко, ньіко.ли 
поста; аги. Нас, мамко, льудп мут бити, чужі люди мут учити. 

Крпворівня. 

106. Ой йий йий йий... Ой мамочко моя рідненька! Шож ти ли¬ 

шила мене молоденьку — хтож мине поради бідненьку? Ий мамочко моя 
срібненька... Ой йий, ний пий... йий... Деж я тибе повйджу, мамочко моя 
ппіпиеиька, ци у травнцп на роспцп, цп у садочку на листочку? Ма¬ 

мочко моя рідна — розлуко моя вічна!.. Ий смертнчко певірочко! Иикас 
невіраенька — кобис була соколом пролетіла, аби булас за мойоу мам- 

коу нп повернула... Ой йий йий йий йий... Ипк би ви, мамко, до мене 

прийшли, я би вам ворітця розклала, я би вам дверці отзорила, я би 
вам столик застилила. Мамочко моя срібна, мамочко моя рідна... Йн йий 
йий йий... На когож ти сирітки свої лишила — хтож їх обчісти, хтож 

сорочечку злади, хтож їм їсточки зготовп? Мамочко моя срібна, роз¬ 

луко наша вічна. Йп йий йий йий... А йикої ти собі хатки сумної ва- 

жьплала... в одпими дверцями, з одним віконцем ! Шоби в ню соничко ви 
загріло, вітряк пи завійну, шобп у ню ми нп увійшли... Мамочко моя 
рідна, мамочко моя срібна... А на когож ти, мамочко, дьидичка лишила... 

Цп на сирітка ототи дрібненькі, цп на сусідонька далекі... ІІорадочко 

наша люба! Хтож йпму сорочечку випере —хто йиму шшийе, хто йиму 

їсточки звари, хто йому постільцю застели? Мамко моя люба, мамко моя 
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дорога... з ким він си поради, з ким він до церковці піде... вже йиму 
смутно, уже йнму пи весело... Хоть ияй буде тілько людий, пик листу 

на фої... Мамочко наша дорога, порадочко наша мила... Ой ний йий йий 
пий... Ми підем, мамко, межи люди — ми будем сн вас дивпти, ннма та¬ 

кої мамки, нпма такого стаиочку, Йак ви, мамко. Мут люди весночку ро¬ 

бити, мут зазульки кувати, вас нп буде видати... Добрьипичко моя до¬ 

бренька, рахмаиинко моя одненька... Кобц я другу мамку мала, я би собі 
жьилю такого ип заудавала. Де ви, мамко моя рідна, мете вечір ночу¬ 

вати. Ой у тій зпмлицп, що сьвітка ни видко! Кобп ви мннї, мамко, роз¬ 

казали, йик вам си там ночувало, йик вам там за мйико (мягко)... Мамкй 

мої шірозлотні... Ой йий йий йий йий... Коби ви нам, мамочко, сказали, 

йпку би вам ми внрьидочку дали, аби мп вас ни скриудили... Мамко моя 
срібна — ви свойих ручок ни жьилувалп, ви си нам напрасували, му- 

чинице наша дорога, ґаздине наша славна, розлуко наша вічна! Устань ко, 

мамочко, устань — подиви си ва сьвіток — заговори з сусідками ! Ви 
ни були, мамко, такі, аби ви, мамко, так доуго гнїу велп, аби вн так доуго 

ні з ким нп заговорили... Ой, устань ко, мамочко, устань, подиви си на свої 
сирітки, йикі вни засмучьпні. Віл кого вни порадочку мут мати... хто їм 

буде кньйзїу йиднати, хто їм буде фантїчко старати. Мамочко моя срібна, 

мамочко моя рідна. Ой йпй йий йий йий... Коби була тв, мамочко, хоч ще 
на одну дитиночку віночок поклала... Будут си люди над сирітками но- 

ругати, та ними си журити, шо вни голі, шо вни голодні. А вии си пи 
будут хати тримати. Аби ви вийшли хоч раз на рочок їх розвеселити, 
ім порадочку дати... Мамочки мої шірозлотні! Ти хотіла, би тото веьо 
було заскороджьпне, би тото всьо було засаджьине. Хто-ж типер городи 

твої ме сапати, хто садочку ме догльидати, хто короуки твої здойи, хто 
овечки твої догльине. Мамочко моя рідненька, мамочко моя єднинька. 

Ой устань ко, мамочко, устань, заговори до нас. Котру бн ви душку обі¬ 

брали, до кого би ви заговорили. Шо ви до мене пи хочете заговорити? 

Чім я вас огн'івила, скажіт, чім би я вас перепросила. Коби ви, мамочко, 

ни забарили за мною прийти, йик я бідую. Мамочко моя рідненька, мамо 
моя срібна, коби була смертечка мене борше взьила, була би я вам до¬ 

ріжечку заступила. Най би була я дурнїнша умирла, а ви розумніші 

-си лишили. Добрьннпчко моя добренька, рахмавинко моя одненька. Ой 
йий йий йий йпй... Смергечко немилосерна, смертечко погана, шож ти 
у нас мамочку взьила, забери і нас сиріток, най ми еп ту нп мучьимо. 

Ой йий йпй йпй йий. 

„Цить уже цить, буде того, йикас дурна, ти ви випросиш, ова в Бога буде 
щаслива'. Ой ой ой ой... 
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Старі жінки говорьи межи собов: гДобра була нибіжка, дай ї, Боже, царство 
нибесве, всьому знала порьидок, — ийдиди, такої уже ви буде; йик умирала, то 
Федьо си пптапи: На кого мньи лишьийиш? — А вва кае: „та на кого би, на Бога 
та на людий“. 

Жабв, 12 мая, 1911, від Параски Трепетнж, 8апис. Михайло Кузьмак, учитель. 

167. Мамко моя, голубко моя, мамко моя, зазулько иоя, мамко моя, 

порадпчко моя 1 Де ми ся зійдемо, де ми ся порадимо? Мамко моя, го¬ 

лубко моя! Де вас найду, де вас відшукаю? Чи в садочку на листочку, 

чи в поли на колосочку, чи в городчику па зїлєчку, чи в церкві на 
подвіречку? Мамко моя, голубко моя, коли-ж вас сп надїятп? Ци на 
різдво з колядами, ци на Великдень з писанками, ци на Нпколая з скрип¬ 

никами? Задзвонїт, дзвоники, задзвонїт — та мою мамку збудїт! Та пай 
же вни стают, та най иас порада: Бо ми ґаздувати не знаємо, бо ми 
мамки пе маємо! Встаньте, мамко, встаньте, па сироти погляньте: бо 

сироти ніколи правди не мают, бо сироти рано встают, до полудня 
обіду чекают — до полудня обіду чекают, та пізно лягают! Мамко 

моя, ластівочко моя! Мамко моя, щебетюпіко моя! Звідки вас буду ви¬ 

зирати? Ци зза гори високої? цп з долини глїбокої? Відай же ваші, 
мамко, стежечки травов заростя, а доріжки листом западя! Мамко моя, 

зазулько моя ! Шосте свої ніжки зложили, на шосте свої ручки навхрест 
склали? На шосте свої очка зажмурили? Коли ними будете робити, коли 
чорними очками дивити? Коли ними будете ходити? Станьте, мамко, 

станьте, та походїт по своїм подвіречку, та паробіт нам слідочків! Ми 

будем ті слідочки збирати, будем васильчикамп їх обтикати, та по тих 
слідочках вас, мамко, будем пізнавати! 

Ошихлїби, Бук'їв. від Марфти Івасюк, жінки Григорія, ванне. Іван їронський, 

учитель, 1908. 

168. Вайльо, вайльо, мамко наша! вайльо, вайльо, мамко паша — 

добра ваша! Устаньте, устаньте, мамко паша, та роскладїт свої ручки, 

та прнтулїт сиріточки. Вайльо, вайльо, мамко иаша, та роскладїт свої 

очки, подпвіт си на сиріточки. Вайльо, вайльо, мамко иаша, хто їх буде 
годувати, та хто буде ваші сиріточки у суботу чесати. Вайльо, вайльо, 
мамко паша, а у недільку білі сорочечки їм давати. 

Звонїт, звони, звонїг, пашу мамку збудїт. Вайльо, вайльо, мамко 

наша; може бп наша мамка устала, може би до пас заговорила, та иас 
кождого в хаті розвеселила. Вайльо, вайльо, мамко иаша, шо ви си на 
нас так затівали, шо ви до нас не вогбрпти. Мамко наша, іцпра наша; 

мамко паша, мила наша! Вайльо, вайльо, уетаньте, та будемо вогорити/ 

бо за годину, за дві будемо сп розходити. Перекажіг, мамко паша, щоби 

в ваші хаті вогонь наклади, бо ваша хата студена, як ви там будете на¬ 

пувати без вогню у такій студеній хаті ? Мамко паша, правдо наша, 
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мамочко, приятелько наша, вайльо, вайльо, жамю рідна, мавко наша мила, 
мамко наша щира! Ванльо, вайльо, устаньте та подивіт си до свої хатки: 

ваша хатка маленька та вузенька, вайльо, вайльо, мамко наша, до вашої 
хатки ні вітер не новіє, нї сонце не загріє, вайльо, мамко наша, як ви 

там будете пробувати! Мамко наша, ваші хати такі великі, та широкі, 
е де похожати, є де пробувати, вайльо, вайльо, мамко паша, а вп йдете 
до такої маленької та вузенької, як ви там будете пробувати! 

Мамочко наша, правдо наша, мамочко наша, ану устаньте, та по- 

дпвіт си, чи полюбите, шо я накупила? Мамочко паша, правдо наша 

хто до, воріт буде віходпти, хто коло воріт нас буде візнратн? мамко 

паша дорога. Як ви нас позбираєте, до хати поскликаєте, мамко наша 
мила, поза ст.в позакладаєте, даєте нам їсги й пити, тай си нас питаєте, 

як мп си маємо, як ми ґаздуємо, та які прибутки маємо, мамочко наша. 

А ми вам кожде свої вповідаємо, мамко наша. Тепер уже будете пас 
візпрати, пї нас скликати, ні нас си питати, ні нас приймати. Устаньте, 

устаньте, мамко паша, щира наша, устаньте, устаньте, та завогоріт до нас, 

бо ви до нас від учера не вогорили, мамочко наша. Ви си пас вїчо не 
питали, ви нам пїчо не казали, шо ми маєм робити, куди ми си маєм 
розходити. 

Раранче, Бук. 

169. Мамко ж моя, любко моя, 
Я-ж вас бачити не буду. 

Коли мп здибаємо ся, 

Де ми побачимо ся? 

Де ми бачити ся вже будем? 

Бо вп вже в далекій дорозі 
Оа пішли вже па той сьвіт. 

Відки я буду вас виглядати? 

Чи з гори, чи з долини? 

Як би я знала, звідки вп будете йти, 

То я б доріжку стругала, 
Пісочком всипала. 

с. Білоусівка, Гайсинського пов. на Поділю. 

170. Мамко-ж наші, мамко! Як же ми тепер будем в світі жити 

без вас? Хто-ж пам такий порядок в господарстві зробиг, як вп робили? 

Хто-ж тепер про нас дбати буде? Хто-ж пас так гарно змиє та коси 
наші заилпге —так як ви заплітали? Нам жи то тяжко жити буде без 
вас. Ой мамко-ж наші, мамко, встапьтп та порадьтп нас, як мп будем 
жити без вас? 
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(Як ідуть з кладовища домів): 

До кого-ж ми пройдемо тепер — коли вже свої мамкп не за¬ 

станемо ! 

Журавдївка, Под. туб. Брацл. пов. 

171. Мамко мої, любко мої, куди ви забераєтп ся від пас? На кого 

ви лпшаєти пас? Мамочко-голубочко, тай хто буде благословити мене? 

Мамочко-голубочко, тай куди ви вибираетися? Чи ви, мамочко, не мали 

де жити, де хозяюватп, де розбуватп ся? Мамцю мої, та прийдіть, та 

возьміть мене до себе! На кого вп мене лишаєте? Хто буде мене во- 

епатувати?! Мамцю мої — горличко, полиіїли від мене! Мамию мої, 

рибцю мої, відщіппилп ся від нас так, як то яблучко від яблонї! А 

звідки виглядати буду, з котрої дорожечкп, як ви будете іти? Мамцю 
мої, мамцю-любцю мої! Усе зело (зїля) з землі вилізає, а ви, мамцю, 

в землю ідете! Мамцю мої, вас туди ні вітер це завіє, ні сонячно не 
загріє! Мамцю мої, як вп тую землю будете держати, що вп не зможетп 

вдержати стіяько землі? 

Татку мої, а ви коли у нас в гостях були, що пашу мамку до себе 

узяли? 
Мамцю мої, а простіть же мене, що я вас догнала щось набудь. 

Простіть, мамцю! Просіть Бога, що-б і Бог простив! 

м. Мурафа, Под Туб. 

172. Мамочка моя ичілочка, 

мамочка моя ластівочка, 

словечко моє вірнеє, 

зозулечко моя лугова — 

па що ти мене кинула? 

Нема кому мпнї правдп сказати, 

нї на кого минї діток бросити маленьких, 
нема до кого мпнї прийти, нї з кия минї поговорити. 

Откудп ти до мене прилетиш ? 

Із якої стороночкп мпиї тебе виглядати? 

Сонечко моє яснеє, 

ручечки мої пишної, 

иїжечки мої ходушечки! 

Находились твої ніжечки, наробились твої ручечки ! 

Очечкп твої карії; надивились твої очечкп. 

Итичка моя отлетвая! 

Одлетїта ти од мене, моя мамочко, 

ие буду вже я тебе бачити, 
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личевько твоє білеє. 

Чому ти ие встанеш 
да не вмовиш словечка свого правдивого У 

(Україна, 1907, Ш, ст. 230 — 1. Данилів). 

173. Мамко наша старесенька, слабесепька! Мамко паша — порад¬ 

нице наша! Наша матінко і наша голубочко, а до кого ми будемо 

в гості ходити, до когь-ж ми будемо й говорити ? Хто-ж нас буде прий¬ 

мати, матінко паша! Хто ж нас буде жалувать так, якби вас жалували? 

А тепер же ми будемо йти та й як па цю хату подпвити ся, що тут 

нашої матінки нема і порадниці. Гостивькп наші минули ся і родина паша 
минула ся і гостина минула ся... Матінко паша — пораднице наша! 

(Паволоч). 

174. Мамко моя, на що ви нас покинули таких сиріт! Тепер всяк 
пас наругаєт ся і пабєт ся. На що ви покинули пас! Хто-ж нас до 

путя доведе? 

с. Молодецьке, Київ. ґ. (К. Ст. XX). 

175. Матінко моя-ж, голубонько, вояж зозуленько! Де-ж мпнї 
тебе взяти? А мпнї ж тебе ні заслужити, ні купити. Матінко, утїпко-ж 

моя! Коли-а:е мпнї тебе в гості до себе ждати? Чи од Миколи, а чи 
ніколи? Матінко, рибонько-ж моя, да колп-ж минї для тебе столи засте¬ 

ляти, та відкіїя-ж мпнї тебе визирати? Чи з тії глибокої долпнп, чи 
з тії високої могили? Моя матінко, моя голуСояько! Да я-ж вийду иа 
шлях, да все буду визирати да прислухатись, чи ие іде моя матінка до 
мене в гості. Моя ріднесенька! заберай мене бесчасвую з собою; а мої 
брати соколи встрічанте да пізнавайте свою матїпку, а як не пізнаєте, 

так людей спитаєте. Магїнко-ж моя, пораднпця-ж і розважниця моя! 

Хто ж тобі там буде постілоньку перестилати так, як я тобі перести¬ 

лала? Куда-ж та ідеш, а куди-ж тебе несуть, мою рідненьку, мою зозу¬ 

леньку ? Матінко моя, утїнко-ж моя! Да я-ж твоєй смертоньки не дози¬ 

рала, да я-ж теоєй смертоньки не догляділа, бо не сподівалась, що ти 

так скоро умреш. 

с. Курені, Нїиии. пов. Черниг. Туб. (РФВ. XII, ст. 184). 

176. Матюнко моя рідна, оставляєш дочку сиротину. . Кого-ж буду 

я литаия, па кого буду я падїяця ? Хто мені буде помагать і у скриню 
дбать? Остаю ся я дівчиною молодою, нещасною сиротою... Зробили 

тобі хаточку темиую да невидную, да не в одним да оконечком, да пе 
з одним да стульчиком. Ой матюпко, моя зазулеиько, кому ти мене ио- 



91 

кидаєш, иа кого їй оставляєш? Хто буде мепе видавати, хто буде мене 
вппровожати, хто буде мене вислухати, с кия буду слово розмовляти?.. 

с Березанка, Червиг. Губ. Ніжин, пов. (Зтн. Об, кн. 38. № 19). 

177. Матінко, і пятївко, коли мивї тебе дожидати, відкіля вигля¬ 

дати?.. Чи відтіль, де сонечко сходить, чи відтиля, де заходить?! Моя 
матінко, моя иятїико, моя порадниця, моя ти розваднпця! Хто мепе 

буде так пораджатп, хто мене буде так розважати, як тебе нема. 

м. Монастирщина, Ніжин, пов. Червиг. губ (Згн. Об. кн. 38, Лї 7). 

178. Татусеньку мін, голубоньку, устрічай-же мою матїиьку, стрі¬ 

чай і містечко пробирай, доріжеиьку промітай, і столики застілай, і мою 

матінку у гостпиьки дожидай. 

м. Монастирщипа, Ніжин, пов., Черниг. Губ. (Зги. Об. кн. 33, № Ь). 

179. У саду соловейки будуть щебетати, а я вийду да буду своєї 

матінки питати : коли липі у гостепьки дожидати, чи к Різдву, чи Ве- 

ликодию, чи од Миколи, чи од неколи... Моя матінко, моя горувальнвце, 
моя матївко, моя страдатпльппце, моя матінко, моя иокрівонько... Хю-ж. 

меве буде розважати? Немає цвіту чирвопого, немає роду рідного... На- 

да цвіту маковку, нема ріднішого над матінку... 

м. Монастирщина, Ніжин, пов. Черниг. Губ. (Зтн. Об. ке. 38, Лз 13) 

180. Матїико моя, матінко, голубонько, на що-ж ти мене поки¬ 

нула ?.. Да тепер же я остала ся, як горох при дорозі. Да порадь же 
мене як у світі мпнї прожити без рідний матерп? Да склжи-ж ти мсиї, 

коли ти ко мнї у гості прибудеш? Коли мині для тебе столи застілати?.. 

Да ти ж не прибула к Рожеству за великими снігами, да не прибудеш 

і к Великодню на великими дорщаяп, да ти це прибудеш к Святой не¬ 

дільці за начальними ділами, да ти пе прибудеш к Цоколі дай ніколи... 
Да коли ти до мене в гості прибудеш, да чи ти іти мені, чи летіти мені, 

чи плисти мені? Утеиькой плисти меш — буду ряску розіаияти; зазу- 

лей будеш летіти, — сади буду розхиляти; дорогою іти меш, — буду 
дороженьку промітати, буду ворітечки очиияти... Як би я-ж знала, де 

мпнї тебе взяти!.. Да тебе-ж шннї ие купити, да й не заслужити; моляра 

наиять да й зрксовать... Да деж тпї молярі, що молюють матері? Да 
де-ж тпї кромарі, що продають матері? Да де-ж чиї ярморки, що про- 

даютця матеркп?.. Як би я знала, де тебе купити, я б серденько ввко- 

лупила, собі-б матепьку купила... 

м. Монастирщина, Ніжин, пов. Черпиг. Губ. (Згн. Об. кн. 38, Л; 4). 
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181. Моя матінко, моя пятїико, моя покрівонько, моя зозуленько, 

моя вишенько, і моя черешенько, і моє слово вірнеє, моє слово правди¬ 

веє, і моя жалобипця, і порадниця, і моя заступниця... І кола-ж мені 
тебе у гостеньки дожидати, коли для тебе столи застилати? Чи на Ве¬ 

ликдень, чи на Різдво, чи на Сяту Неділеньку, чи на Миколи, чи ні¬ 

коли? Соловеєчки будуть щебетати, а зазулевькн кувати, а я буду їх 

питати: Соловейки, мої братїки, а зазуленька — моя ненька, ви високо 
літаєте, вп далеко буваєти, чи ви не бачили моєї матінки, чи не пере¬ 

давала вона своїм дїтечкам поклона і вірного слова... 

Да на шо-ж ти, матінко, пас покидаєш, да кому пас, матінко, уру- 

чаєш ? Да буде нас, матінко, всюди — і по горах, і но долппах, і буде 

на?, малійко, і по чужих українах... Да кому-ж ти нас, матїико, уру- 

чаєш, чи старшому брату, чи меньшому ? На шо ти ніс, матінко породила, 

да сиротами опредїлпла ?.. 

м. Моиастирщапа, Ніжин, пов., Червпг. Іуб. (Згн. Об. кн. 38, Лг 14;. 

182. Ненько ж ти моя, матінко! Та па шож ти па? покинула, та иа 

когож ти иас спокпнула? Та до когож я тепер прихилю ся, та хтож 
міні ласкаво еювечко промов?, та хто ж міні радоньку подасть? Та 
нікуди ж тепер міні в гості ходити, та пі с ким буде про своє горпчко 

говорити. Та тепер же я кругла сиротина, та ниіцаспая твоя дитина. 

Та тиж мене впроешта, та тпж мепе викохала і всьому научила, та ні¬ 

кому мене ип приручила. Та шож я тепер буду робити, та до когож я 

буду по нразнпчкам і в ипдїдпньку ходити? Та хто ж мепе буде прп- 

вічатп та хтож меие пирогами буде вгощати? 

ІПебінино, Білгор. п. Курс. Губ. 

183. Моя матїпко рідненька! 

Ой на що-ж ти нас покидаєш сиріток? 

Ой відкі.іь иам тебе дожидать, із якої сторони? 

Ой коли нам тебе сподївать ся, 
Щоб пам ік тобі прибрать ся ? 

Чи к Різдву, чи к Великодню, чи к Святій недїлп? 

Ік Різдву сїежкп позамітає, 

К Великодню води порозливає, 

А к Святій це діли травою позаростає, 

І ніколи тебе не с.лодівать ся! 

ГІолт. губ., Гадяч. пов. (Меглин. 292 ст.). 

184. Моя мати, моя голубонько! куди ти убралась, куди іп наря- 

.дплась, па кого ти розсер іплась, иа кого ти розгнівилась? Та якої ти 



9 

собі хати забажала, смутної та невидної! Та ся хата в вікнами і две- 

рямп, та сюди вітер віє і сонце гріє, а та хата смутна і невесела. Со¬ 

ловейки бутут співать і зузулепькп будуть кувать, а я буду своєї ма¬ 

тінки питать : Ви високо літали, та далеко бували, чи ви моєї матінки 

ие видали? та відкиль тебе виглядати, коли тебе у гості дожидати? Та 
чи тебе к Різдву, а чи к Великодню, чи тебе ік Святій неділі споді¬ 

вання ? ІЦо к Різдву снігами нозанеее. а к Великодню водою зале, а а 

Святій педїії травою позароста. Я сніжок ізгорпу, а водицю ізолью, 

а травицю прорву — а вас, моя матїнко, у гостї не діжду. Де ті малярі, 
що малюють матері, де ті крамарі, що продають матепі? Де воно вас, 
матінко, прищепить, щоб до вас на пораду ходить? Прищеплю я вас до 
билини, то ви і не прийметесь, посажу вас на покуті, то ви і похили¬ 

тесь. Прихилю ся до холодної стіни, то вона мене не нагріє, прихилю 
ся я до чужої матері, то вона мене не пожаліє. Та і ті сіни і та хата, 

так у хаті не та правда; та і та хата і та стріха, та у хаті не та 

утіха. 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. ЛІ 21). 

185. Моя й матінко, моя й голубонько! Та куди вн вбрались, та 
куди ви нарядились? та на кого розсердились, иа кого й розгнівились? 

Чи ей па батїнка, чи ви па своїх сиріт малїсенкпх? Люди на слободи 
ідуть, та письма шлють, а ви до нас ие прийдети і письма не пришлети. 

Та зузулї будуть літать, та раненько кувать, а я вийду, та буду своєї 
матїпкп питать: Та зазуленькп сизенькі, соловейки рябевькі, та ви ви¬ 

соко літали, та далеко бували, та чи ви моєї матінки не видали? Та де 

тебе, матїнко, прищепить, щоб до тебе на порадоньку ходить? Прищеплю 
я вас до билини, то ви не прийметесь. Та посажу я вас, матїнко, на 
иокутї, то ви п похилитесь. Та прихилю я свою головоньку до холодної 
стіни, то вова мене не нагріє, та прихилю я свою головоньку до чужої 

чужини, то вона мене не пожаліє. Та відкіль тебе, моя матїнко, вигля¬ 

дать, та коли тебе в гостї дожидать? Чи тебе к Різдву, чи тебе к Ве¬ 

ликодню, та чи тебе, моя матїнко, к Святій неділовій? Що к Різдву 
снігами позаміта, а к Великодні водою позалива, а к Святій недїлопьцї 
травою позароста; я й сніжок лрогорну, я й водицю пролью, я й тра¬ 

вицю прорву, а вас, моя маїїцко, в гостї не дожду. Та та хата, та й 
стріха, та й в хаті не та у тіха, та ті й стіни, та й хата, та в хаті не 

та правда. 

Луб. пов. Полт. іуб. (Мил. Лі 52). 

180. Моя й матїнко, моя й рідненька! Моя й правдонько доро¬ 

генька! Та иенї-ж вас, моя матїнко, не купить, та менї-ж не заслужить. 
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Та нема тїх городянок, що продають рідних мамок. Як би я знала, коли 
вас в гостоньки ждать і коли вам, моя матінко, столп застилать! Чи вам 

на різдвяні святки, чи вам па великодні? На різдвяні — сніжки стежки, 
дорожки позамітають; я буду ходить та промітать, та свою матінку 
в гості ждать. На великодні — стежки, дорожки водицею позалива — 

а я буду ходить та річечки робить, та водицю спускать, та свою матінку 
в гості ждать. А к святій недїлопьцї стежки, дорожки травицею поза¬ 

ростають, а я буду ходить та промітать та своєї матінки в гості вигля¬ 

дать. Та вже й свята недїлопька минає, до мепе моєї матінки не має. 
Та буду раненько вставать — та будуть пташки та соловейки щебетать, 

а я-ж буду ходить та питать: Сиві соловейки! чи не бачили моєї пеньки 
рідненької? Та буду іти уличками, та чужі матері гуляти-муть купочками, 

та подивлюсь: тільки моєї не має. 

Луб. пов. ІІолт. Іуб. (Мил. ЛІ 23). 

187. Моя матінко, моя голубонько! На що ви мене таку вродили? 

на що ви мені таку гірку доленьку вділили ? Щоб я, моя матінко, по 

наймах ходила, да чужу роботу робила, та чужому батькови, та чужій 

матері годила. Моє діло переробить ся, моє слово переговорить ся; коли 
•вас в гості дожидать, звідкіль вас виглядать? Чн вас із яру, чи з до¬ 

лини, чи з високої могили? який вам, моя матінко, гостинець подать? 

Подали-б ми яблочко — так воно зогниє, подалп-б булочку — так вона 

зцвпте. Мої братїки, мої голубчики! тай не биймо ся, тай не лаймо ся: 

зійдемо ся до купочки, тай пораймо ся — відкіль нам матінки вигля¬ 

дать? Коли в гості дожидать, коли нам дорожки стругать? Постружу 

дороженьку к святому Різдву — сніжок припаде, простружу дороженьку 
к святому Великодню — водицею залльє, простружу дороженьку к Святій 

недїлоньцї — травицею вросте. Тепер уже та хата та й стріха — так 

уже в хаті не та утїха, та хата і ті вікна так матінка не рідна. 

Луб. п. Полт. губ. (Мил Лі 24). 

188. Моя матінко, моя й рідная, моя матінко, моя п ластівко! 

В якім же ти мене зіллі купала, що я в таке лещастє попала? Чп ви-ж 
мене ви полиню, що я до вас ніколи не прилину? Чи я в таку мінуту 
родилась, чи я в такий час хрестилась? Та як же мені жить, та як 
мені горювать? Куди мені йтп, до кого мені головоньку прихилять? Чи 

мені до холодної стіни, чп до чужої чужини? Прихилюсь я до стіни, 
стіна холодненька, прихилюсь я до чужої чужини, чужа чужина не рід¬ 

ненька. Куди мені йти, щоб свою матінку знайти? Я куди не піду, та 
-своєї матінки не найду. Та піду я юлочками, та сидять чужі матері ку- 

лочками, я в кажну купочку загляну, та я вас, моя матінко, не пізнаю; 
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та я вас, моя матінко, нігде не куплю, піде й не заслужу! Нема-ж тїх 

малярів, що малюють матерів, та нема тпх крамарів, що продають 
матерів. 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. Де 25) 

189. Моя й матінко, моя й голубонько, моя матінко, моя й прав¬ 

донько! Моя матінко, моя й іюкровопько, моя матінко, моя й розмовонько! 

Чи я-ж тобі, моя матінко, постілоньки не слала, чц я-ж тобі головоньки 
не ськала? Чи я тобі, моя матінко, ппточки не подавала? Чи я тобі, 

моя матїпко, гірке словечко сказала? Чим я тебе, моя матінко, розгні¬ 

вала, що ти до мене, моя матїико не озиваєш ся? Я-ж біля тебе, моя 
матінко, не час і не два стою, та я-ж біля тебе, моя матінко, як зозу¬ 

лька кую. Уже-ж пора, моя матїпко, проспать ся і до мене нещасної 
обізвать ся, мене нещасну порадить: як мені чужій матінці годпть? як 
мені чужу матінку матїрю звать, як мені до єї привикать, а тебе, моя 
матїико, забувать? Чужа-ж матінка не рідна, чужа матінка не імовірна. 

Загудіть, голубоньки, на хаті — та збудіть мою матінку з кроватї, за¬ 

гудіть, голубоньки, на світлиці — та збудіть мою матінку з (с)камницї, 
та гудіть, голубоньки, на порозі — та збудіть мою матінку у дорозі. 

Нехай вона встає і порадить мене: як мені нещасниці на світі жить, 

як мені чужій матінці годпть? Чужа матінка бє і лає і нічим мене 
не дбає. 

Луб. п. Полт. губ. (Мил. Д; 26). 

190. Моя й матінка рідна! Моя скптальниця, моя й горювальниця ! 

Моя й сухісінька, моя й старісенька! Моя й зузулечка! Відкіля тебе, 

мати, в гості виглядати? чи з крутої гори, чи з долини, чи в високої 
могили? Та вже ж мені', моя мати, тебе не видати! Будуть зузуленьки 
кувати, соловейки щебетати, а я своєй матінки питати і де тебе, матінко, 

узяти? Чи тебе змалювати, чи тебе заслужити? Чи тебе, моя матїпко, 

заробити ? Де я не ходила, де я не блудила — та не найшла матінки, 

що мене вродила. 

Луб пов. Полт. губ. (Мил. Дг 27). 

191. Моя матінко, моя голубонько! Моя матінко, моя ріднесенька, 

моя матїико, моя старесенька! На кого-ж ви, моя матінко, розгнівились? 

Чи на батенька, чи на мене нещасницю? Як же нам жить? як нам го¬ 

рювать? як нам, моя матінко, вас забувать, а без вас привикать? І до 

кого-ж мені, моя матінко, ту головочку прихилять?- Чи менї-ж, моя ма¬ 

тїико, до стіни, чи до чужої чужини? Стїна-ж не обігріє, а чужа чу¬ 

жина, моя матінко, мене не пожаліє. Моя матінко, моя покровонько! Моя 
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матінко, моя розмовонько! Коли-ж вас, моя матінко, в гості дожидать? 

Чи вас ок різдву, чи вас ок великодню, чи вас ок святій педїлонцї? 

Ок різдву снігами нозаміта, а ок великодню водами нозалива, а ок свя¬ 

тій педїлонцї — стежки й дорожки позаростають. А я буду раненько 

вставать, та стежки й дорожки прочищать, своєї матінки в гостоньки 

дожидать. І відкіля вас виглядать? Чи з яру, чи долини, чи в високої 
могили? Який я вам, матінко, гостинець передам? Передам я вам, моя 
матінко, яблучко — воно зогниє, я передам бубличок — закотить ся, 

а передам я, моя матінко, своє словечко — воно вам не дойдеть ся. 

Луб. пов. Полт. туб. (Мил. ЛІ 28). 

192. Моя матінко! моя й голубонько! Моя матінко, моя и зозу¬ 

ленько! Моя й матінко, моя й правдонько! Моя п матінко, моя й пят- 

нїнько! Хто мене буде покривать? хто мене буде заступать? До кого 
мені, моя матінко, хилитця? Чи мені до сухого дуба, чи мені до холод¬ 

ної стіни? Чи мені', моя матінко, до чужої чужини? Та сухий дуб не 
розівєт ся, чужий батенько не обізвет ся. Та холодної стіни не розі¬ 

грію, та чужа матінка не пожаліє. Як мені', моя матінко, жить ? як мені 

горювать? І відкіля вас, моя матінко, виглядать ? Чи вас з поля, чи вас 
з моря? Чи вас з високої могили, чи вас з далекої країни? Де-ж я вас, 

моя матінко, буду питать? Та я-ж куди не піду, то я вас не найду. 

Та я-ж піду в ярмарки та буду шукать, та буду питать та буду шукать 
тїх крамарів, що продають матерів, та тїх купців, що продають отців. 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. ЛІ 29). 

193. Моя ненько, моя матінко! На що ти мене нещасницю вродила 

гірку долю вділила? Чом же ти мене не прикопала, щоб я не горювала? 

До кого ж я, моя матінко, ходитиму, до кого й говоритиму? Чи я буду 

до братїка, чи я буду до сестриці? Та мені сестриця не матінка, а бра- 

тїк не батенько: він мене не порадить, він мені правди не скажи. До 
кого-ж я, моя матінко, буду хилити ся і в кого я буду, моя матінко, 
правди питати? І хто мене буде поражати? До кого-ж я буду свою 

нещасну головоньку прихиляти? Чи я буду до билиноньки, чи я буду 
до чужої чужиноньки? Як би — ти то-ж знала, моя матінко, як мені 

тяжко горювати! як мені тепер з чужою чужинонькою привикати. 

Чужа чужинонька не рідна родиионька. Вона-ж мене не бє, не лає, — 

у мене серденько вяне, а рідная мати побє і полає, — то воно не 
пристане. 

Відкіля я тебе, моя матїпко, буду виглядати і коли тебе в гості 
дожидати? Чи вас ок різву, чи вас ок великодню, чи вас ок святій 
недїлоньцї ? Ок різдву снігом позамітає, а к великодню водичкою поза- 
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лпвае, а к Святій недїлоньцї пісочком позасуває. Як будетп ви к Різдву 
до пас в гості прибувати, то я буду ворітечка откпдатп, а як будете до 

нас к Великодню прибувати, то я буду водичку спускати. А як будете 
к Святій педїлонцї прибувати, то я буду доріжечки промітати, промітати 
і своїми слїзонькапп поливати, буду столи заетплятп і буду віконечка 
одчвиятп, буду свою мати старесеньку в гостовьки ждати. Може-ж она 

буде до мене в віконечко влітати, чи не буде вона мені правдоньки 

Казати. 

Моя матїпко, моя цорадипчко! Прийди до мене і порадь мене на 

чужій чужиноньці, у далекій країнопьиї. Далека країпочка, чужа чужп- 

ночка. Моя ненько, моя матїико! Як бп ти знала, як мені тут горювать, 
то ти-б мене, моя матїпко, прикопала, щоб я й пе горювала. 

Луб. пов. Полт їуб. (Мил. Лі ЗО). 

194. Моя Й матінко! моя й голубонько! Моя й матінко, моя зо¬ 

зулечко! Моя матїпко, моя ластівочко! Моя п матінко, моя й правдонько! 

Моя матінко, моя нокровопько! Моя й матїпко, моя й нещасниця, моя 
матінко, моя горювальниця! І прийміть же мене до себе, і пригорніть 
мене до себе, шоб я людьскпм посміхом пе ходила, шоб я людей пе 

смішила. Прийміть мене і пригорніть до себе. 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. Лі 31). 

195. Моя матінко, моя голубочко! Де-ж ми, моя матінко, ходити 

мем. де-ж ми тебе шукатимем? Та яузулї-ж кують, а соловеєчки щебе¬ 

чуть — а мп будем ходить, та своєї матінки шукать, чи не бачили, чи 
ие чули нашої матері рідненької? Та иїхто й не каже, та ніхто не чув, 

ніхто й не бачив. Де ті крамарі, що продають матері? Та мп-б заслу¬ 

жили, та собі матінку купили. Та передам я яблучко, то зогниє, а пе¬ 

редам булочку, — то зацвіте. 

Луб. пов. Полт. губ. (Мил. Лі 3-2). 

190. Моя матїико, моя ріднесенька, моя матінко, моя старесенька ! 

Шдкпля вас, моя матусю, виглядать, відкіля вас дожидать? Чи вас 
с поля, чи з моря, чи з високої могили, чи з далекої українп? І коли 
для вас кубочкц наповнять, чи вам к Різдву, чн вам к Великодню, чн 
вам. моя матїико, к Святій недїлоньцї? Ік Різдву сніги позамітають 
стежки та дорожаи, а к Великодню води позаливають, а к Святій пе- 

дїлоиьцї стежки та доріжки позаростають. Моя й матінко, моя й іюкро- 

вонько, моя й матїпко, моя й жалобо, моя нокровопько, моя й правдонько! 

Ти-ж моя, мамусю, найріднїсенька! ти-ж, моя мамусю, пайсрібпїсенька, 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. . ‘ 
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Ти-ж, моя матїнко, найріднїйша, ти-ж, моя матінко, найсрібнїйша! Моя 
матінко, моя й зузуленько, моя матїнко, моя правдонько! 

Луб. пов. Полт. губ. (Мил. Лі 33) 

197. Моя й матїнко, моя й голубонько! Та коли вас тепер дожи¬ 

дать? Та коли вас виглядать? Та коли вам, моя матінко, ворітечка 

отчинято? Та коли-ж ви до нас тепер і прийдете в гостоньки? І зузулї 
кують, соловейки щебечуть, а я своєї матінки питаю. Та нїхто-ж тепер 
не скаже: Ні зузулї, ні соловейки, ні сизиї крили. Коли ви, моя матїнко. 

до пас у гостоньки прийдете: Чи на Різдво, чи на Великдень, чи на 
Святу недїлоньку? На Різдво, моя матїнко ріднесенька, снігами нозаміта, 

а на Великдень водами позалива, а на Святу неділю вітрами нозавіва. 

Та нїкуда вам пройти, ні дороженьки промести. Та вже-ж ми і столи 

позастилали та своїй матїнцї їсти понаготовляли. Та їх тепер не списать, 

та їх тепер не купить. Та їх нігде узять та їх нігде і заслужить. 

Луб. пов. Полт. Губ. (Мил. Лі 34). 

198. Моя матїнко, моя ріднесенька, моя матїнко, моя й старесенька! 

Та до кого ми будем ходить, та до кого правду носить? Та хто нас 

буде витать, та хто нас буде виглядать так, як ви нас виглядали, та нас 
витали. А тепер нї до кого нам ходить, нікому нам правди говорить. 

На кого ви гнів, матїнко, положили? Хто вам гірке слово сказав? Чи 
вам дочки, чи вам синочки гірке слово сказали? Чим вони вас огорчили, 

що ви такої хати забажали, темної, невеселої? Нема дверей, ні віконе¬ 

чок Вітер не віє, сонечко не гріє, тілько сира земля нріє. Відкіль вас 
дожидать, відкіль вас виглядать ? Чи вас із луга, чи вас з долини, чи 
з глибокої могили? І коли ви до мене в гості будете прибувать? Як би 

я знала, то я-б ворота поодчиняла, стежки й дорожки промітала, і две- 

речка поодчиняла, і оконечка ноодсувала, і столи позастилала, і вас 
привітала!.. 

Луб. пов. Полт. губ. (Мил. Лі 35). 

199. Моя й матїнко, моя золотїсїнька, моя й матїнко, моя срібвї- 

сїнка! Моя й матїнко, моя й дорогісїнька! Моя й матїнко, моя й нокро- 

вонько! Як я буду без вас звикать, як я буду без вас горювать? Я буду 

рано вставать, свою матінку споминать, як я буду вас споминать і як 
я буду вас доставать? Буду я, моя матїнко, малярів наймать, та буду 

свою матінку малювать. Шо я вже не змалюю, а хоч і змалюю, так не 
такую! А хоч і змалюю, то ви мене не порадите, ви мене не наставите. 
Ви-ж було раненько вставаєте, та нас розбужаєте, та нас хазяєвами 
наставляєте. 

Луб. п. Полт. губ. (Мил. Лі 36). 



99 

200. Моя й матусечко, моя й голубочко, й моя зозулечко! На 

лцо-ж ви нас оокинули, і на що ви нас иосиротили ? Кому ви нас уру- 

чаєте, кому ви нас уділяєте? На кого, моя матінко, такий гвїв великий 
соложилп? Чи ви на того батенька, чи ви на нашого братїка рідненького, 

чи ви на нас нещасних? Чи я вам, моя матінко, яостїлоньки не пере¬ 

стилала, чи я вам питоньки не подавала? 

Луб. пов. ІІолт. їуб. (Мил. № 37). 

201. Моя й матінко, моя й рідная! та як мені тепер без вас жить! 

Моя й матїико, моя Й правдонько, моя й роскіш. Та я при вас жила, 

як маківка цвіла, а тепер ви мене покинули, нікому моїх діток доглядать 
і хозяйства. 

Луб. пов. Полт. губ. (Мил. .38). 

202. Моя матінко, моя голубонько! Моя матінко етарісенька, моя 
голубонько еивісенька! На що ти мене таку нещасну вродила, па що 

ти мені таку гірку додевьку вділила? На горювання і на скитання. Моя 
й матінко, моя й утїнко, моя й матінко, моя й локровонько, моя матінко, 

моя розмовонько! Хто-ж мене буде тепер заступать, хто-ж мене буде 
тепер жалувать? Хто-ж мені буде тепер пораду давать? Та як рано 

встаю, то і вас спомяну, та я пізно лягаю, то я й вас споминаю. 

Луб. пов. Полт. Губ. (Мил. № 39). 

203. Моя матінко, моя й ріднїсенька! На шо ж ти нас покинула 
таких малїсевьких? Та до кого-ж ми будем хилить ся? Та кому-ж ми 
будем хвалить ся ? Чи нам до стіни — чи до чужої чужини ? Та стіна 
холодна не нагріє, а чужа чужина не пожаліє. Якої-ж ви, татусю, темної 
ночи прибували, що в нас матінку одібрала ? Коли-ж нам у гості вас 
дожидать? Та ми будем столи застилать, та кубочки наповнять, та свою 

матінку у гості дожидать. 

Луб. пов. Полт. Губ. {Мил. № 40). 

204. Да й моя матінко, моя й правдонько! Да куди-ж ти вбіраєш 

ся, куди ти виряжаєш ся? Да кому-ж ти пас уручаєш? Чи дядькові, 
чи тітці? Підемо до дядька — у дядька свої дітки, да не порадять 
мене, нещасної сирітки. І в тітки свої дітки, да не порадять мене не¬ 

щасної сирітки. Коли-ж тебе, моя матінко, сподївать ся у гості? Чи на 

Різдво, чи на Великдень, чи на Святу недїлоньку? На Різдво, моя ма¬ 

тінко, сніги сильні залягають, а на Великдень сади зелені процвітають, 
а на Святу недїлоньку, я й столи позастилаю і в гості вас, моя матїико, 

сподїваю. 

Луб. п. Полт. губ. (Мил Лг 41). 



100 

205. Моя матінко, моя й рідненькая, моя й матінко, моя й ста¬ 

ренька. Моя й матінко, моя й порадонько! Хто-ж мене буде поражать- 

— як ви поряжали? Хто-ж мені буде порядок давать так, як ви да¬ 

вали ? До кого-ж мені тепер прихилить ея, до кого-ж мені тепер при¬ 

тулить ся? Чи мепї до холодної стіни, чи мені до чужої чужини? Що 
холодна стіна не нагріє, а чужая чужина не пожаліє. Та будеж мене 
по строках*), будеж мене Й по годах, та будеж мене попід дворами, та 

буде мене попід типами. Та пробірайтеж, моя матінко, містечко біля себе,, 

примовте і пригортайте і мене до себе. Та щоб я не горювала, та щоб 
я й горенька пе впала, та щоб я не ходила по годах, та щоб я не го¬ 

дила чужим тіткам. 

Луб. пов. ІІодт. їуб. (Мил. Лі 42). 

200. Моя матінко, моя ріднесенька! Моя матінко, моя старесенька! 

Як мені, моя матінко, жить? Як мені, моя матінко, горювать? як мені, 

моя матінко, по чужим людям ходить, та чужим людям годить? Та я-ж 
чужу роботу що зроблю, — тай не так, та я чужим людям що скажу — 

то моє словечко не в лад. Та моє діло перероблюють, та моє словечко 
переї оворяють. Игннїмайте-ж мене, моя матінко, до себе і пригортайте 
мене до себе і пробірайте мені містечко біля себе, та я-ж буду вам 
питочкп подавать і постілоньку перестилать. 

Луб. пов. Полі. туб. (Мил. Лі 43) 

207. Моя й матінко, моя й правдонько! Моя й матінко, моя ц ви¬ 

шенько! Моя матінко, моя й черешенько! Моя матінко, моя й покро- 

еопько, та хто-ж мене, моя матінко, буде жаліть? Та хто же мене, моя 

матінко, буде доглядать? Та хто-ж мене, моя матїико, буде покривать? 

Та вп-ж мене, моя матїико, доглядали і в ділі, і в слові, а тепер на 

шо-ж ви мене кидаєте — на горе, та на нещастя, та на велике безта¬ 

лання. Та куди ви, моя матїико, впряжаєте ся, та куди ви, моя матінко, 
убираєте ся? Чи ви на заробітки, моя матінко, чи ви па слободи, моя 

матінко! Та з заробіток, моя матїико, до дому ідуть, а із слобід, моя 
матінко, пісьомця ждуть,. А вп самі, моя матїико, не йдете і до мене 
нісьом не шлете. 

Та якої ви, моя матїико, хаточки забажали: Смутної тай не веселої,, 

темної та невидної. То хаточка і без вікон, то хаточка і без дверпй. 

Та в ту хаточку і вітер ие віє, сонечко не гріє. І сонечко туди пе схо¬ 

дить і піхто в ту хаточку ие заходить. Та хто вас буде, моя матінко, 

доглядать так, як я доглядала? 1а хто вам буде, моя матїико, пості,- 

*) Наймах. 
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доньку перестилать так, як я перестилала? Моя матінко, моя правдонько! 

Та й порадьте мене: як мені жить? як мені горювать? Чи мені йти 
служить, чи мені з братїкамп та з сестрицями жить? 

Луб. пов. Полт. туб. (Мпд. Лз 44). 

208. Моя матінко, моя й ластівко! Та де-ж вас, моя матінко, ку¬ 

пить, та де-ж вас, моя матінко, заслужить? Та де-ж ті малярі, що ма¬ 

люють рідні матері? Та буду-ж я ранесенько вставать, та буду-ж я 
зазулечок питать: Та ви, зазулечкп, ранесенько встаєте, ранесенько ку¬ 

єте! Та буду-ж я, моя матінко, ранесенько вставать, та буду соловеєчків 

питать. Та коли-ж мені, моя матінко, вас у гостоньки дожидать ? Та чп 
вас к Різдву, та чи вас к Великоднів^, та чи к Святій недїлопьцї? Та 
к Різдву-ж снігами позаміта, а к Великодню водами позалива, а к Святій 
недїлоньцї травицямп позароста; тай припливіть, моя матінко, до нас 
хоть водою та заберіть і сиріточок сіх з собою. Та щоби ми, моя ма¬ 

тінко, не жили й не горювали, та щоб нам чужі батьки і рук не поти¬ 

рали. Та прихилюсь я, моя матінко, до холодної стіни, то холодна стіна 
мене й не нагріє. Та прихилюсь, моя матінко, до чужої чужини, та мене 
чужая чужина не пожаліє. Моя матінко, моя порадонько! Та хто-ж мене 

поражати ме так, як ви поражплп ? Та хто-ж нас буде ізражать, та 
хто-ж порядочок давать? Та будем же мп, моя матїико, ходить, та будем 
же ми, моя матїико, чужим матерям годить. Та тїтка-ж, моя матїико, 

своїм діткам мати, а нам же, моя матінко, пе буде. 

Луб. пов. Полт. губ. (Мил. Лз 45). 

209. Моя матінко, моя рідиесепька! і моя матїпко старесенька! 

Моя порадниця дорогесенька Кудн-ж ви вибіраєтесь, і куди ви виража¬ 

єтесь? На що ви покидаєте нас, па яке горюваннячко? Кому ви при¬ 

ручаєте? що ми малі, мп і малісінькі. Та ми-ж не вміємо і людям робить. 

Та будем ми в хаті сидіть — бояти мемось, посідаємо під двором — так 
померзнемо, підем по селу — так собаки порвуть. Моя иатївко, моя рід¬ 

ненька! Коли-ж ти до мене прибудеш? Та не має тих крамарок, що 
продають ріднесеньких маточок. Серця-б влупила та матїику купила! 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. ЛІ 46). 

210. Моя матінко.) моя голубонько! на що ти нас покпдаїш? 

Якої тобі хаточки схотіло ся — смутної та нивидної?.. Та хаточка така, 

що сонци нп гріє, і буйний вітер ни віє. Моя матїпко, моя голубонько, 

а иришла ж я вас провідати, распровідатп, а ви до мене словечка ни 
цромовите. Чом ти мені словечка ип промовиш, чом ти мене пе порадиш ? 

Да скажи-ж, моя матїико, до кого-ж мені ходить тепер? Хто ж мене 
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буде поражати, угощати? На що ти иепе нищасною уродила, мою голо¬ 

воньку утоннла? Чого-ж тобі, моя матінко, схотіло ея, що ти нас із 
молодих літ осиротила?.. Кбли-ж ти, наша матінко, до нас в гості при¬ 

будеш? Коли-ж ти пае порадиш, як поражала?.. Устань, моя матінко, 

порадь, шо мені никти та варити і чим мені твоїх любих та малих гостей 
гостити, як поражати, щоб була я їх мати. Чом ти, моя матінко, вїчога 
мені ни говориш, як їх поражати, як витати? Чом ти мені нічого ни 
говориш? Чи я тибі чим догрусила, що я тебе питаю, а ти до мене 
і слова ни промовиш? 

Устапь. моя матінко, подиви ся па своїх синочкіа-соколочків, на 
своїх внучків малесеньких; устань та порадь мені, як їх годувати тай 

воспитатп. Чи мені раиевько вставить, чи пізненько лягать, чи мені ма¬ 

леньких діток годувать? Я-ж ни знала, як їх годувать, тай як їх воспи- 

тать; ти-ж було нагодуїш їх і напоїш, і спаточки положиш... 

Ахтир. пов. Харк. їуб. (9тн. Об. кн. 38, Ж 2). 

211. Ой моя ненько, моя рідненька, та на що ти вас посиротила? 

Т горко без тебе у світі жить... Прилити, ненько моя, сизою голубочкою; 

я розкажу тобі своє горе, — горко без непькц жнтьЛ Як би мині ненька,, 

і журби у мене-б пи було... Та куди ни підиш, — чужі матері сидять, 
а моєй ненькп вияа... Нихай с святими спочива і пас грішних дожида. 

Маріупол. пов. Херс. їуб. (9тн. Об. кн. 38, Ж 25). 

212. Моя ненько, та моя рідиенька, та чого ви на нас розгніва¬ 

лись? На що ви иас покидаєте?. Та як у вас очі склипили ся, губи 
стулили ся!.. Он моя ненько, та встань, хоть промов словечко до своїх 

діток, та скажи, як вам розпоряжать ся... Та відкіля вас виглядать, 

і коли дожидать? Та яка у вас хата смутна і невесела, без вікон і без 
дверей, та ні сонце не гріє, нї буйний вітер пе завіє... Та куда не піду, 

та чужі ненькі сидять, а вас нема тай не буде... 

Маріуп. пов. Херо. їуб. (9тн. Об. кн. 38, Ж 27). 

213. Ох, моя матінко, моя рідная! Та на що ви нас покидаєте? Та 
відкіля вас в гості дожидать ся? З якого краю виглядать? Хто тепер 
нам буде пораду давать ? Ви-ж було нас напоїте, накормите — а тепер 
хто нас наное, накорме? Ох, моя матінко, моя голубонько! На що ж ви 
нас покидаєте, оставляєте несчаспими сиротами ? Та кому-ж ви нас по- 

ручили? Хто-ж тепер нас буде обмивать, чистить, пораду давать, хто 
нас буде жалувать, зустрічать? Куди-ж ти йдеш*?.. 

Яма глубока, трава зелена. Туди вітер не завіє, сонце не пригріє. 

Будуть пташки там літать, а ми будемо питать: Чи не бачили нашої 
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матусі дорогої? Перекажіть їм поклон, нехай устануть, подпвлють дз на 
своїх сиріт. Ніхто їх не приголубить, ніхто не пожаліє. 

с. ГІетровське, Маріупол. пов., Катер. їуб. (РФЗ. XII, ЛІ 2). 

214. Ой, ненько моя рідненька, зозуленько, сивая голубко І 
На-що ти мене нещасну оросила, ва-що-ж ти мене, моя ненько, 

безщасну покинула? Чи я своє щастя в неділю проснідала, чи я своє 
щастя в пятнпдю проспівала!.. 

Моя доля безщасна, моя доля безталанна; минула ся моя доля 
і воля без моєї неньки рідненької; не стало моєї зозулевьки! 

Нікому мене тепер пожалувати, нікому тепер зо мною ласкавого 
слова казати. 

Встань, моя матївко! встань, моя ріднесенька! Прпкажп мпні, ма¬ 

мочко, що робити: мов слова ласкаві, мов слова привітливі! 

Не чуєш, моя родителько, не чуєш ти мене, моя ріднесенька! 

Одходили твої ніженьки, одробвлп твої рученьки, оддивились твої 
оченьки! Не чуєш, моя ненько, прогнівалась? Заніміли твої губочкп, 
заплющились твої оченьки, закріпились твої рученьки! 

Що ж ти так кріпко розгнівалась на мене, моя ненько, що і не 
хочеш зо мною слова казати ? Що-ж ти минї, моя ненько, не казала, як 
мивї горе горевати? Що-ж ти, моя ненько, не казала, відкіль нам тебе 
виглядати ? Із якої сторони і коли нам тебе в гості ждати ? 

Чи к Різдву? снігом занесе! Чи к Великодню? водою вальє! Чн 
к Святій недїлоньцї? травою заросте! Як не будеш к Миколі, то не 
будеш ніколи! так всі твої тронки і дороженьки заростуть... 

Коли буде зозуля кувати, я буду єї питати: чи не бачила моєї 
неньки рідненької? Скажи їй, зозуленько, як мнї тоїнно, як мнї гірко 
без неньки жити! Хто завидить, той мене іиротоньку зобидить, — а зо- 

зулеиька не буде правди казати!.. 

Ой ненько, моя ріднесенька! 

На-шо ти, моя ненько, безщасну мене покинула? Де-ж, моя ненько, 

тепер мннї щастя шукати? Чп моє щастя в огпн згоріло, чи в воді по¬ 

тонуло, чи моє щастя вітром роздуло? 

Сарат. Туб. (Метлив. ст. 292—3). 

IX. Сироти за батьком. 

215. Ой, мій ти татунейку, мій ти соколойку! Звіткп-ж я вас буду 
впг.іядатойки, с котрої стбронойки, с котрої доріжейкн? Мій татунейку, 

тамто я бідна сиротойка! Мій татунейку, де-ж ви сі вибпраєти від нас 
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у таку далеку сторонойку?— під сиру землейку, під зплену муравойку! 

Що ж я буду робптойки? Хто ж мине буде радитойки — де що сїятойкн, 

де що садитойки? 

Лаврикіп, Равсь. пов. 

216. Оп, мій татупейку, мій соколойку! Звідки я вас буду впгля- 

датойки, з котрої сторонойкп, з котрої стежойки ? До кого-ж я буду 

ходитойки? таж я пе маю мамунейки. Хто-ж мене буде вінуватойки? 

а хто-ж буде віатуватойкп? Ой, мій татупейку, мій соколойку, 

голубойку! До кого-ж я буду приходитойки? хго-ж мене буде радитойки: 

що-ж я буду робптойки? Мій татунейку, мій голубойку! ой де ви ся 
вибираєте, в котрую сторонойку? під сиру землейку, під зелену мура¬ 

войку! Ой вп-ж нас лишаєте, бідні сиротойкя — на вічепки! Ой, мій 
татупейку! 

Лаврнків, Равськ. пов. 

217. Мі татунейку, мі соколойку! що я буму робитойки? Ви йдети 
від нас в сирую землейку. — Хто нам буде робитойки ? Хто нами буде 
радитойки? Що-ж ми бідні пічнемо? Мі татунейку, мі голубойку! коли-ж 
ми вас будем оглядатойки? колп-ж ми будем з вами розмовяятойки? 

хто ся буде на мене старатойки? Ні татунейка, нї мамунейки! Он що-ж 

я буду робитойки, бідна сиротойка. Ой мі татупейку, возміт мене за 
собою до свої халупойкп. 

Лавраків, Равськ. пов. 

218. Вой, мі татунейку, ой, мі соколойку, мі голубойку! Чого-ж ви 
від вас так хутко йдети? Що-ж ви там будити робитойки в ті халупойцї, 
в такі малейкі, в такі темнейкі? Апї розмавлятойки! Ой, як ви там бу¬ 

дити лижатойкп в ті сирі землейцї? Вой, мі татунейку! До кого-ж я 

буду бідна приходитойки в гостппойку? С кпм же я буду розмавлятойки? 

Звіткп жо я вас буду виглядатопкп? с котрої сторонойкп, с котрої доро- 

жийки, з котрої сгежийки, з котрого садойку, с котрої халунойки? Ой, 

(мі) соколойку! де-ж ми сн будим сходигойкп на порадойку, па ваба- 

войку, па гостппойку? Ой, ой! що-ж я буду бідпа робптойки? Вой, мі 
татуиейку! с кпм жп там будити розмовлятойки в ті темні халупойцї? 

Вой, там анї сопяйко нп засьвітит, анї пе загріє, апї вітер не завіє до 
вашої халунойки! Ой, мі голубойку, моя порадойко! Там анї родинойки, 

аиї еосїдойків, анї кумойків! Як ви там будити сами лижатойкп? Та ви 
не встигпети анї слова до своїх дїтвй промовити, анї їх не 
порадити, що вони мают робитойки. Кого ми ся будим радитойки? Ой, 
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моя землейко, розступп мп ся, пап я впаду в тую землепку, щоби я бідна 
так не плакала. Ой, вой — вой. 

Лавриків, Рав. пов. 

219. А мій жеж ти татуненьку, а тій жеж ти сивий голубоньку! 

тож то ти ся положив, тож то ти ся наробив! Хто паш робитоньки буде, 

хто нам номагатопьки буде ? А ти то зі сходом сонця в поле без їдла 
пішов, голодвпй ирацював! А я тобі капустині наварила, та в поле ви¬ 

несла. Із ти капустпцю, та хвалнв: „Аж то капустпцч — як смажениця !“ 

А ти ся і наїв, і собі смерти нажив... 

Убине, Кал. пов. 

220. Ой, таточку наш, таточку! на що ви нас лишаєте? Що ми 
тепер почнемо без вас? Хто нас тепер на дорогу наведе? На кого ви 

своє ґосподарство лишаєте? Чом ви сє так угнївати на нас? чим ви вас 
так образили, що ви до нас пе заговорите? Чи ви прийдете ще колись 
до нас? відкп вас сє придавити? Встаньте та придпвіт ся на своє ґо¬ 

сподарство. Кому мп свою кривду скажемо, що ми тепер подіємо самі 
меже чужими людьми ? 

Товмачив, Кол. ш>в. (Параска Свірнюк, 24 л.). 

221. Ой, таточку мої милі, на що ви нас лишпєте ? Ой де ми сі 
вас додпвнмо, де мп вас пізнаємо? Ой, пораднику паш! порадьте нас, 

що ми без вас будемо робити ? Де ми ся сирітки подіємо ? На що ви 
нас лишиєте? 

Тамже. (Марія Дутчак-Мадурак, 80 л.). 

222. Мій ґьидику*)! Яких ти нас лишпєш сиріт бідних! їй, ґьидику, 

озми пас иі собов. 

Річка, Кос. пов. (Якіб.). 

223. Ой, дєдику мій, дєдику ! Куди ви йдете ? Яку ви собі доріжку 
вібрали, вже я вас ни буду ніколи видїти! Що мп без вас будемо ро¬ 

бити? Куди ми підемо? вже мп всі вигинемо без вас з голоду! Возьміт 
же й нас д собі. 

Річка, Кос. вов. 

224. Дєдику мій солодкий та любий! на кого ти нас відказав ? 

Дєдику паш рідненький, хто пас постараєт? Нас, дєдику, тепер нікому 
постаратп. 

Криворівня. 

*) Дедьо — батько. 
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225. Ий, дєдику мій... 

Дєднку мій срібний, 
Дєдику мій любий, 

Ой дєдику мій пишний, 

Дєдику намальований!.. 

Йпк та нас засмутив... 

Нам журоньку завдав! 

Ой устань, заговори... 
Нас смутних розвесели. 

Ой шо ми будем робити? 

Пішов ти від нас на віки. 

Ой коли ми си вздримо? 

Голови, Косів. пов. (запис Петро Дудєк, учитель). 

220. Неньку, пеньку! устанте, та заговоріт до нас, бо ви біцьовв 
(братови) на весїля муку питлювали, а то вам на похорон. Вайльо, вай- 

льо, устаньте неньку! хто нас буде годувати, хто нам буде розвід да¬ 

вати? Устаньте, неньку, бо ми не знаєм самі ґаздувати. 

Раранче, Бук. 

227. Таточку мої! А хто-ж мене буде годувати, кому я буду їсти 
давати? А ви-ж, таточку, казали: Як би трохи дочекати, аби собі неві¬ 

сточку мати! А теперки вас прийшло ся ховати. 

с. Сьомаки, Винницьк. пов. на Под. 

228. А наші таточку милі, а любчику наш! Звідки тебе виглядати, 

голубе? Чи з гори, чи з долини, чи з високої могили? Звідки тебе ви¬ 

глядати — коли ти прийдеш за нами? прийди та нас забери? А яка-ж 
та ямка глибока та висока для тебе! А кудп-ж це тебе везут воли 
круторогі? 

Сьомаки, Винн. пов. на Под. 

229. Ой тату ваш, голубчику! що-ж ми будем робити? На що ви 

нас кидаєте і кого ви лишаєте господарем над нами? 

Ой, таточку наш! Як жп ми будем без вас? хто нас порадить 
і приголубить і чого ви на нас так розгнівались? Як ми з вами роста- 

ним ся ? 

Ой, таточку наш! Куди-ж ви від нас вибераєтесь і відки ми вас 
будемо виглядати? — Чи з гори, чи з долини, чи з високої могили? 

Таточку паш! На що вам такої хати забагло ся? Смутної та не¬ 

веселої. Хто нас тепер буде від насильства боронити ? 

Мельнпківцї, Под. їуб. 
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230. Татку-ж наші, татку! на кого ви нас сиріт покидаєти? Хто-ж 

на нас старати ся буде так, як ви старались? Нам то-ж сиротам горе 
в світі жити буде! І хто-ж за нас заступить ся, коли у нас татка нема? 

Хто-ж нас пожалує так, як ви жалували? Коли ж ви до нас в гості 

прийдети ? Коли-ж ми побачимо вас? 

Жураклївка, Под. їуб. Брацл. пов. 

231. Батенько, голубонько, соколику мій! На що-ж ти мене поки¬ 

даєш, кому-ж ти мене уручаєш? Мій батенько, мій соловейко! Ти-ж 

не нажив ся па білому світі, а пагорював ся. Твої-ж рученьки уже обро¬ 

бились і твої устонька уже-ж отговорились. Мій батенько, мій соколику, 

мій голубе сизий! Да скажв-ж миеї, колй-ж тебе в гостоньки сподївать 
ся, да коли-ж мені дороженьки для тебе промітати, да коли-ж нині столи- 

застеляти. Батечко, соловеєчко, забірай же і мене з собою несчасную. 

Да я-ж уже і так нагорювалась і наскиталась иа білому світі, а тепер, 

мій батенько, голубчику, як минї без тебе жить? Да хто тепер нам буде 
робити, хто-ж нам буде орати, хто-ж нам буде сіяти і хто хозяйство 

приглядить, як ти вам приглядав? 

с. Курені, Ніжин, пов. Черниг. іуб. (РФВ. ХП). 

232. Татусеньку мій, голубоньку, татусеньку мій, соколоньку, та¬ 

тусеньку мій, соловейко!.. ІІрпмайте мене до себе, пригортайте... На що 
ви мене покинули? Прпмайте мене до себе, щоб я чужого діла не 

робила... 

м. Монастирщина, Ніжин, пов., Черниг. їуб. (9тн. Об. кн. 38, Лв 12^. 

233. Мій татусеньку, мій голубоньку, мій соловейчику! І на шо ти 
нас покидаєш, і кому нас, татусеньку, уручаєш: Чи старшому брату, чи 
меньшому? А нам же тепер, татусеньку, треба чужим людям годити, 

а нам треба чужеє ділечко робити... Да мп що зробили, нещасні сироти, 

да наше діло не в діло; да ми що скажемо, ла наше слово не в слово, 

— наше діло переробленеє і слово переговоренеє. Татусенько наш, го¬ 

лубонько, устань же — да порадь пас, як нам жити, як нам торувати, 

і коли для тебе столи застилати, і коли тебе в гостонькі дожидати: чи 

на Великдень, чи на Різдво, чи на Святу неділеньку, чи на Миколи, 

чи од Миколи да і ніколи ?.. 

м. Монастирщина, Ніжин, пов. Черниг. їуб. (Втн. Об. кв. 38, ЛІ 1Ь). 

234. Мій батнвьку, вій голубоньку, мій соловеєчку ! Да куди-ж ти 
полинеш і попливеш, да на яку доріженьку, да на яку сторіненьку ?.. 

Да коли-ж двори вимітать, да столи застилать, да коли-ж вас у гості- 
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дожидать?.. А як же пал сиротам оставаця? Хто пас буде зберегать, 

да хто нам буде приют давать? Ми-ж малепькі да не способві діла 
робить і чужим батькам годить; а чужому батьку спільно не роби, дак 

не вгодпш... Засуджені і огуджені... 

Борзна, Черниг. губ. б^тн. Обозр. кн. 38, ЛІ 20). 

235. Мій таточку, мій ріднесенький! 

Мій таточку, мій старесенький ! 

На що-ж вн пас кидаєте? 

Кому вп нас уру чаєте? 

Чи ви дубовн сухому — 

Чи ви батевьковп чужому? 

Чи холоднії стіні, 

Чи чужій, мій таточку, чужині'? 

Сухий дуб, мій таточку, ие розівєтця, 

А чужий батеиько до нас і не обізветідя; 

Холодна стіна не гріє, 
А чужа чужина не пожаліє. 

Та лучше-ж мені, мій таточку, важкий камінь котить, 

Ніж чужому батеньковп годить. 

Та я чужому батенькови зроблю ділечко, тай переробитця, 

А скажу словечко, тай нереговоритця. 
Та моє ділечко, мій таточку, не в лад, 

Та моє словечко не так. 

Та відкіля-ж вас, мій таточку, виглядать, 

Та відкіля вас і визирать? 

Чи вас з поля, 
Чи вас з моря, 
Чи з високої гори, 
Чи з чужої чужини? 

Та не ідіть, таточку, полями, бо ніжки поколете — 

Та не ідіть, таточку, берегами, бо потонете. 
А ідіть, таточку, тими дорожками, куди й ми ідемо, 

.Куди ми за вами слізоньками стежки прильемо. 

Та на яких вас, таточку, святках дожидать, 

Коли за для вас столи застилать? 

Чи па різдвяних святках, 
Чи на великодних святках, 

Чи на святу недїлоньку? 

На різдвяних святках сніжки стежки, дорожки позамітають, 

А на великодніх святках великими водами позаливає, 
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А мн будем спориші стругать, 

Та свого батевька в гостоньки дожидать. 

Тай садочки цвітуть і зузуленьки кують, 

А я вийду водиці брать 
Та буду соловейків питать : 

Ви зозулевьки сивесенькі, 
Соловеєчки малесенькі, 

Високо літаєте, 
Богато світа видаєте, 
Чи ви пе чули моєго батенька рідненького, 

Чи не бачили моєго батенька старенького? 

А зузуленьки літають, та кують, 

Та бідним сиротам жалю завдають. 

Лубен, пов. Полт. туб. (Иилорад. Лі 1). 

236. Мій батеньку, мій ріднесенький! 

Мій батеньку, мій старисенькай! 

Мій пораднику дорогесенький! 

Тн-ж мене поражаєш... 

На шо ти мене покидаєш? 

Кому ти мене, мій батечку, приручаєш? 

Чи ти братїкам, чп сестрицям? 

Чи чужій чужині, чп родині своїй? 

Та буде нас но горах, буде й но долинах, 

І но веїх .українах. 
Та куди я піду, то я свого батенька не найду. 

Та будуть соловейки щебетать, 

А зазулї кувать — 

А я буду рано вставать 

Та буду соловейка і зозулечки питать : 

Ви високо літаєте, ви далеко буваєте, 

Чи не бачили, чи не чули мого батенька? 

Мій батечку, мій ріднесенький! 

Куди ви вибіраєтееь: чи в Крим, чп в Рим :; 

Чи в дорогу по сіль ? 

Відкіль нам вас визирать? 

Чи з поля, чп з моря? 

Чп з високої могили. 

Чи з глибокої долини ? 

Не пливіть водою, бо втопите ся, 
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Не ідіть степом, ніженьки поколите. 
Як буду я вас, мій батеньку, в гості дожидать, 

То буду к Рожеству стежечка прокидать, 
А к Великоднім святкам — доріжечки промітать, 
А ок Святій недїли буду стежечки травицею (за)стелать 
І ворітечка одчинять і віконечка одсувать, 

Та буду свого батенька рідненького в гості дожидать. 

Лубен, пов. Полт. Губ. (Милорад. ЛІ 2). 

237. Мій таточку, мій рідненький! 

Зберіть же ви своїх діточок до купочки, 

та заберіть ся ви за ручечки, 
да прибувайте до нас у гостпночку. 

Та не йдіть же ви полем, 

бо ніжечки поколете, 

та не йдіть же ви морем — бо утонете, 

та не йдіть же лісами — бо заблудите. 

Ідіть же ви степами, та битими дорожками, 

що я й промітала василечками. 

Та я й василечками промітала 

і слізоньками приливала. 

Та я-ж буду двори вимітать 
і столи застилать, 
та я-ж буду віконечка одсувать, 

і своїх родителїв в гості виглядать. 

Чи я тобі, мій таточку, ниточки не подавала, 
чи постілоньки не перестилала? 

Луб. пов. Полт. губ. (Милорад Л» 3). 

238. Мій таточку, мій лебедочку, 

Мій таточку, мій соловеєчку! 

Відкіля вас виглядать. 

Відкіля вас дожидать? 

Чи вас із поля, чи вас із моря, 
Чи з високої могили, чи з глибокої долини? 

Висока могила високо висипана, 

А глибока долина глибоко викопана. 

Туди війти, а вийти нікуди, 

Коли за для вас столи застилать, 

Коли за для вас кубочкн наповнять? 

Чи вам ок Різдву, 
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Чи вам, вій таточку, к Великодню, 

Чи вам, мій таточку, к Святій недїлонцї? 

Що к Різдву великі сніги позамітають, 

А к Великодню великі води позаливають, 
А к Святій недїлонцї стежки і доріжки позаростають. 

Що стежки компшом, а дорожки споришок, 

А вишневі сади біленькими цвітаяи: 

А ви-ж будете йти, та на цвіти задивлять ся, 

Та не будете до пас у гостоньки поспішать ся. 

Та туди-ж будуть зузулї літать, 

Та будуть раненько кувать, 

А соловейки щебетать. 
А я буду раненько вставать, 

Та буду їх питать : 
Зозулї-ж мої сивенькі, 
А соловейки маленькі! 

Та ви високо літаєте, 
Та богато світа видаєте. 

Чи не чули, чи не бачили 

Мого батька ріднесенького ? 

-Лубен, пов. Полт. їуб. (Милорад. Лг 4). 

239. Мій таточку, мій ріднесенький! 

Мій таточку, мій голубчику! 

Мій таточку, мій соловеєчку! 

Та до кого-ж я буду ходить ? 

До кого свою правду носить ? 

Та я прихилюсь до холодної стіни 

Та стіна не нагріє; 

Та обізвусь до чужої чужини — 

Вона не пожаліє. 
Та прихилюсь до сухого дуба, 

Та дуб не похилеть ся, 

Та прихилюсь до чужої чужини — 

Вона і не обізветця. 

Та нема тих крамарів, 

Що продають рідних батьків. 

Та відкіль вас, мій таточку, в гості виглядать? 

Чи вас з рути, чи вас з мати — 

Чи вас з рубленої хати ? 
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Чи вас з могили — 

Чи вас з глибокої долини ? 

Чи вас з під того гаю, 

Що я й сама не знаю? 

Луб. пов. ІІолт. губ. (Мил. ЛІ 5). 

240. Таточку, мій ріднесенький, 

Мій голубчику сивесенький! 

На що ви мене покинули таку нещасну? 

До кого я головоньку прихилю? 

Відкіля тебе, мій таточку, буду виглядать ? 

Чи з гори, чи з долини, 
Чи з високої могили? 

Я-б гостинчик подавала, та ніким подать. 

Передала-б я яблучко, та вам не докотитця. 

Таточку мій! Якої ви хатоньки забажали — 

Темної, невидної? 

І та хатонька без дверий і без віконець : 

Туди вітер це довіє 

І сонечко не догріє і людський глас не дойде. 

Повій вітроньку, одсунь кватирочку, 

Та розбуди мою родпночку. 

Луб. пов. ІІолт. іуб. (Мил. ДІ 6). 

241. Та мій таточку, мій впноградочку, мій таточку, мій солове¬ 

єчку ! Та куди убіраетесь, куди виражаєтесь ? Та на кого такий гнїв 
великий положили? Чи ви на матінку? чи ви на своїх сиріт малесень¬ 

ких? Та якої ви хати забажали, темної та невидної, смутної та неве- 

СО.ІОЇ? Та сюди і вітер віє, сюди і сонечко гріє, туди і вітер не завіє 
і сонечко ие загріє. 

Луб. пов. ІІолт. їуб.,(Мпл. Д° 7). 

242. Мій таточку, мій соловеєчку! Куди ж ви виряжаєтесь, на 
кого-ж вп нас кидаєте? Якої вам хаточки забажало ся смутної, та не¬ 

веселої? То-ж хаточка без вікон і без дверей, у тій хаточці вітер не 
повіє і сонечко не погріє. Ирпбудьте-ж, мій таточку, до мене в гостину. 
Хоть па Різдво, хоть на Великдень, хоть на Святу неділю. Що на 

Різдво снігами позаміта, а на Великдень водами позалова, а на Святу 
неділю травпцяяи позароста. Як би-ж я знала, мій таточку, що в гості 
прибудеш, то яб столи застилала і кубочкн сповняла, то яб тебе, мій 

таточку, в гості дожидала, то яб тобі, мій таточку, дорожеиьки промітала. 
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Бо я-ж вийду водішї браги, зазулї кувати муть, а соловейки щебетати 

муть. Я буду соловеєчка питати : Соловеєчку, ти мій братїку! Чи ти пе 
чув, чи ти пе бачив мого батенька? Чи не йшов, чи не їхав до мене 
в гостоньки? Бо я вже давно дожидаю його: і столи позастилала і ку- 

бочки понаповняла і дорожевьки попрочищала, та свого батенька в гості 
виглядала. 

Луб. пов. ІІолт. губ. (Мил. № 8). 

243. Мій таточку, мій виноградочку, мій таточку, мій порадиичку ! 

До кого-ж я тепер у гості ходити му і с ким я говорити му? Хто-ж 
мене поражати ме, хто-ж мене, мін таточку, розважати ме? Та я-ж, мій 
таточку, де пе хожу і де не роблю, то я-ж до вас на порадоньку іду. 

А тепер до кого ж я ходитиму, с ким я говоритиму? С кил я й розмов¬ 

лятиму, с ким я поражатпму ? та тепер, мій таточку, всі стежки, всі до- 

рожкп позаростають, куди я ходила. Та я-ж тепер степами ітиму, як 
голубочка густиму, та я садами літатиму, як аазуля куватиму. Та я тих 

стежок, дорожок пе найду, куди я ходила — та я-ж вас, мій таточку, 
не найду, та я-ж вал і правдоньки не скажу. Та я-ж лугами ітиму — 

луги роздягатимуть ся, а садами ітиму — сади розвиватимуть ся. То як 

би я-ж, мій таточку, доріженьку знала — як би ж я, мій таточку, крильця 
мала : то я-б вас, мій таточку, що дна одвідала. А то-ж я крилечок не 
маю і доріженьки не знаю, — тим же я вас не ’двідаю. 

Луб. пов. Полт. туб. (ЗІил. Лг 9) 

244. Мій таточку, мій ріднесенький, мій таточку, мій соловеєчку, 
мій таточку, мій канареєчку! На кого ви гнів такий положили, що ви 
нас так зарані посиротили? Чи ви на пас нещасних, чи ви па матінку 
безталанню ? Та приймайте і мене до себе, щоб я тут пе жала і не горю¬ 

вала, щоб я й горенька не знала, та щоб я не служила й чужим батькам 
не годила. Та я гожу, та своїм ділечком не вгожу; тая що не зроблю, 

та моє лїлечко перероблене, а я що й не скажу, та моє й словечко пе¬ 

реговорено. Да як же мені жить, до кого мені головоньку притулить? 

Чи мені до дубочка до сухого, чи мені до батенька до чужого? При¬ 

хилюсь я до дубочка — дубочок одхилить ця, прихилюсь я до чужого 
батенька — батенько чужий не дпвить ця. 

Луб. пов. ІІолт. Туб. (Мил. Лг 10). 

245. Мій батеньку, мій голубчику, мій соловеєчку! Та якої-ж ви 
хатоньки забажали темної, невидної, невеселої! Туди сонечко не прогріє, 
вітрець ие провіє. Відкіля-ж вас дожидати, відкіля виглядати? Чи з моря, 

чи з долини, чи з високої могили? Морем іти мете -- утонете. Берегами 
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іти мете заблудите. Та ваші стежки, дорожки пилом припали, терном 
позаростали, червоною калиною нозавпсали і білпм снігом позамітали. 

Луб. пов. Полт. губ. (Мил. № 11). 

246. Мій таточку, мій соловеєчку, мій таточку, мій лебедочку! 

ІІрошу я вас, мій таточку, низким поклоном, приятним словом: Гляньте 
хоть одним очечком, тай промовте хоч одним словечком, тай порадьте-ж 
нас, як пам жить, як нам горювать, як нам вас забувать. І хто-ж пас 
буде поражать, і хто нам буде порядок давать? Хто нас буде і збирать, 

хто нас буде витать? Та вже ми вас, мій таточку, не заслужим і не 
купим. Де-ж ті купці, що продають рідні вітцї? та де-ж ті крамарі, 

що продають рідні матері ? Мій таточку, мій ріднесенький, мій таточку, 

мій стариеенький! До кого ми будем ходить, до кого ми будем голо¬ 

воньку хилить? Чи ми до білої стіни, чи до чужої чужини? Що холодна 

стіна не загріє, а чужий батенько не пожаліє. Та устаньте-ж, мій та¬ 

точку, та нодпвіть ся, скільки до вас гостей нонаходило. Та чом ви не 
встаєте, та чом ви, мій таточку, ие промовляєте, та чом ви не витаєте ? 

Луб. пов. Полт. губ. (Мил. Лз 12). 

247. Мій таточку, мій ріднееепькпй, мій соловеєчку! На що-ж ви, 

таточку, сиріт покидали, і кому ви їх повручали? що стіна німа, а ро¬ 

дини нема. Що у людей дочок по сім, да й щастя всім, а я в вас, та¬ 

точку, одна, та тій щастя нема. Мій таточку, мій горювальничку, мій 

таточку, скнтальппчку! Ви насквтались, ви нагорювались! та прибувайте, 
таточку, за мною, не обаряйте. Та ви думаєте, таточку, що мепї добре 
жити, що я мед-внио пю: — а я, таточку, гіркі слези лью! Який же 
я вам, таточку, локлон передам? Який же я вам, таточку, гостинець 
дам ? Передам я булочку — то вона зацвиге, передам яблучко — то 
воно зогниє. Передам я бубличок — то він закотить ця; то так моє 
слово і мій гостинець до вас, таточку, не дойдеть ця. І коли вас, та¬ 

точку, дожидать, і коли стежки промітать, і коли вам кубочки наиовиять? 

Чи вам ок Різдву, чи вам ок Великодню, чи вам ок Святій недїлонцї? 

Що к Різдву снігами позамітають, а к Великодню водами позаливають, 

а к Святій ведїлопцї травицею позаростають. 

Луб. пов. Полт. Губ. (Мил. Л? 13). 

248. Мій таточку, мій рідненький, мій старенький! Хозяїпе преве¬ 

ликий, мій стороже прехороший! Як іду я в поле, то не знаю, яке мені 
горе: що у мене скотина доглядона і дитина доглядена, і по улицях 

нігде не валяєть ся, і під тином нігде не качаєть ся. Як іду я з дому, 

то я й не задираю нічого і не замикаю, що у мене усе доглядене буде. 
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Мій таточку, мій ріднесенький! Що я й погоничів по наймала і плуга- 

тирів пе прохала: а тепер як у поле іду, то я рано устаю, а пізно 
в поле виходжу. ІІокп я дома позапираю і позамикаю та до людей діти 
поодправляю: що вопп малі вести, а важкі нести. Та мій таточку рід- 

несепький! Та я буду раненько вставать, а пізненько лягать. Як рано 
встаю, то як голубка гуду; по городу піду, то скрізь і пусто, що вже 
■па моїм дворі нема старої голови, що тілько по чужих садах чуть со¬ 

лове! щебечуть, вузулї кують — мені жалю завдають. Би раненько вста¬ 

вали. хорошенько й кували, а мені жалю завдавали. Чи ви не чули, чи 
•ви не видали мого батенька рідненького й старенького? Мій таточку 
ріднесенький! Коли-ж я вас буду у гості дожидать? Коли я для вас 

4уду кубочка наповнять? Що вже ок Різдву сніги позамітали, а к Вели¬ 

кодню води позаливали, а к святій иедїлопцї стежки й дорожки позаро¬ 

стали. Уже я ніколи свого батенька не діжду с того края: відтіль ні 
письма пе шлють, ні самп не йдуть. 

Луб. пов. ІІолт. їуб. (Мил. Лг 14). 

249. Мій таточку, мій виноградинку, мій таточку ріднесенький, 

■старисенький! Хто-ж нас тепер буде поражать, і порядок давать, і на 
діло приставлять? Хто-ж нас буде тепер розважать? Куди ми будем, 
таточку, ісходпть ся? Кому-ж ми будем свою жалобу розкізувать? Хто-ж 

нас буде виручать? хто-ж нас буде визволять? Мій таточку, мій рідне- 

тсенькай! До кого-ж ми будем тулить ся і хилить ся? 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. Лг 15). 

250. Мій батечку, мій голубчику рідвїсенький, мій батечку, ста¬ 

ренький, сивісеиький! Тай уже я вас, мій таточку, не заслужу і не 
куплю! Та на кого, мій таточку, гнїв положили! Де-ж я буду вас шу¬ 

кать, де вас иитать? Чи вас, мій таточку, між косарями, чи вас поміж 
плугами, чи поміж гребцями?.. 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. Лї 16). 

251. Мій таточку! мій старесенький, мій таточку, мій рідиесенький! 

Та де-ж вас, мій таточку, купить? та де вас заробить? та де вас за¬ 

служить? Та я буду по сроках ходить, та буду гроші зароблять, та буду 
вас, мій таточку, годувать. Та я-ж вас ве куплю, та я вас не заслужу, 

та я вас і ве зароблю. Сусіди мої близесенькі, зачиняйте ворітечки 
новесенькі, засувайте віконечка малесенькі — та не випустіть мого та¬ 

туся од мене, бо я не знатиму що сама робить, що н почапать: У який 
куток хилить ся, у який край дивить ся? Куди ви, мій таточку, виби¬ 

раєтесь, куди ви виражаєтесь? На що ви мене кидаєте? Стрічайте, мої 
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родителї, його татуся рідвенького, пробірайте тістечко коло себе бли¬ 

зесенько і доглядайте так, як я доглядала; подавайте ппточка так, як 
я подавала; бо вони будуть ходить, та будуть питать та будуть своєї 
родиночки шукать, і перестилайте їм постілоньку так, як я перестилала. 

Луб. пов. Полт. туб. {Мил. Л6 17). 

252. Мій таточку, мій соловеєчку ! мій таточку, мій виноградочку ! 

мій таточку, мій старесенький, мій голубчику сивесенький! Чого-ж ти 
поміряєш, а нас покидаєш? Кому-ж тп нас уручаєш? Кого-ж ми будем 
поражать ся, кого-ж ми будем питать ся ? Відкиль ми вас будем, мій 
таточку, виглядать? Колп-ж ми вас будем у гоетї дожидать? Чи ми 

к Різдву, чи ми к Великодню, чи ми к Святій неділі? Що к Різдву СИЇГИ 
позамітають, а к Великодню води позаливають, а к Святій неділі стежки 
позаростають. А я буду рано вставать і стежки-дорожки промітать, та 
вас, мій таточку, в гості дожидать. Та я буду й столи застилать і ку- 

бочкп наповнять: наповнятиму вппамп, та дрібненькими сльозами. Та 

буду рано вставать, та соловейків питать: у яке время мені свого ба¬ 

тенька виглядать. 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. 5* 18). 

253. Мій таточку, мій ріднесенький! мій таточку, мій старесенький! 

Мій таточку, мій сивесенький! Мій таточку, мій виноградочку! Як без 
вас жити, як без вас горювати? І кому головоньку прихиляти? Чи ді¬ 

дусеві, чи бабусї, чи дядечкові? Та дядечко та не батечко, він і в діло 
пошле, він і головоньку натовче. Мій таточку, мій ріднесенький! мій 
таточку, мій срібненький! куди та полинеш? Куди ти свою головоиьку 

занесеш?.. 

Луб. п. Полт. губ. (Мил. Л? 19). 

254. Та мій батечку, мій порадничку, мій батечку, мій соловеєчку! 

Та хто-ж нам порядок даватиме? хто нас в товк приізводитнме? Як вийду-ж 

я за ворота — вема-ж мого батепькі, тільки стоїть у садочку одип ду¬ 

бочок. Я-ж до того дубочка тай прихилю ся, не рідпему батевькови я 
й уклоию ся. Хоть у мене був той батько, та все не, гуляє, і хоч він 
нам ріднесеиькпй, та все нас розоряє. Мій батечку ріднесенький! Устань 
тай порадь нас. Ой пе встану, мої діточки, я вже й пе поражу, я ж 

вам, мої діточки, уже й до віку не заважу ! 

Луб. пов. Полт. Туб. (Мил. ЛІ 20) 

255. Мій татичку, мій ріднесенький! на кого-ж меие кидаїш, на 

кого ти непе прпручайиш ? Нпма у мене нї рідного, пї вірного; ні до> 
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КІТО мпнї прийти, пї поговорить, ні порадпця. Роогуть МОЇ СТЄЖКИ-ДО- 

рожкн. Що в людей ость братики і систрпцї, єсть до кого поговорить, с ким 
иорадиця і погулять, а мивї бідпі сироті' ні с киї пї норадпця ні по¬ 

гулять. На шо ти мене бідну сироту такою малою оставив? Я а малу 
пійшла по наймам і добра пн впала. Мій татичку, ти в"їх до ума довів, 

а я од тебе осталась малою; на шо-ж ти мене оставив такою малою? 

Шо мпиї гаразд ніхто нічого й ни каже; шо десять раї угодиш, а раз 
пн вгодиш, і всі твої рази пропали; а дома чужі дітки при отці, при 

матері та й горазд і пи горазд зроблять, а отець з материю все покри¬ 

вають. Шо коло тебе ни говорю, шо я коло тебе пи клопочу, а ТИ 80 

мною ні словечка, ні півсловечка. Устань і подивись, і свою головоньку 

підведп. Шо ти, як жив був, до тебе, рідко хто прийде, а тепер устань 
і подивись, якого народи коло тебе богапько... (Відвертає ся до брата, 

плаче:) Мій братику, ни минай же мене, ни проганяй. Хоть на так ти 
міні рідний, так будь міні вірний і ни цурай ся-ж мене... Як був 

батько, хоть я й жила по наймам, а все-ж я шла до вас сміло, а типер 
нн знаю, як і ходить до вас... 

Ахтир. пов. Херсон. Губ. (Зтн. Об. кн. 38, ІМ 1). 

256. Мій таточку, мій рідненький! На що ви нас броспли?.. Хто 
нами буде замишлять і хто нас буде годувать і зодягать?.. Відкіль же 
яп вас, таточку, будим виглядать, — чи з долппп, чи з високої могили, 

чи з зеленого гаю, чи з далекого краю?.. Яка у вас, таточку, хата 
смутна і певесела — біз вікон, біз дверий ! Тула вї сонци це гріє, пї 
вітер не віє, там ні соловії не поють і зозулі не кують... І позаростають 
стижкп і доріжки, де вп ходили, мій таточку, мій рідненький. На що ви 
«ас покинули, ми не вяіїм вї діла робить, пї до людей говорить. 

Маріуп. пов. Хсрс. Губ. (9гн. Об. кн. 38, 28). 

X. За сестрою. 

257. Моя сестройко, моя голубойкс! По чім я тя буду нізнава- 

тойки, чи по голосойку, чи по ножейках, чи по ручейках? Моя вазу- 

лейко, моя княгинейко! де-ж твій королейко, а де-ж твоя лружинойка? 

Моя зазулейко, моя сестройко! там то ся посходили до тебе дївойки 
на вісїляйко, а тп до них авї слівойка не промовиш! Як тобі не жаль 
покндатойки тих дївойків? Моя Дарцупейко, моя княгинейко! З ким я 
буду розмсвлятойки, та я не маю ''свої сеструпейки, ані братїєнка, аиї 
«амунейки, що-ж я буду робптойки бідна свротойка? 

Лаврнків, Рав. пов. 
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258. Йий, сестричко попа рідна, ми сн дві розлучили. Смертечко- 

неімовірна, шчо ти у льіску не заблудила, шчо ти мене с сестрйчкоу 
рідноу розлучила. Кобй па знала, сестричко, йака у тебе дочечка пе? 

йа би ту, сестрйчко, долечку попросйіа, абес такй, сестричко, була ве¬ 

селенька, пек йес була тут. Йека ти, сестрйчко, була тут веселенька, 

а йека йес там смутна. Йпк до мене, сестрйчко, не хоч говорйтн. Ми 
би, сестрйчко, там пьікблп си не валилп. Йек ми сп, сестрйчко, навидьілп, 

а ми си розлучйлп. Ми сп, сестрйчко льупко, вйльіти не мемо. Де я вас* 

сестрйчко, перейму, чи у садочку на листочку, чи на зелененькій тра- 

вйцп! Озмп мене, сестрйчко, т собі, не литий мене самеиьку. 

Криворівня. 

259. Сестричко моя дорога, любко моя ! 

Мн-ж то жили, ни сварили ся, 
Ми-ж то жили, нп били ся 
А тепер розходимо ся. 

Сестро рідненька! 

Чого-ж твоє весіллячко смутне та не веселе? 

Зятю паш земляний! 

Коли ми тебе бачити будемо? 

За людськими музики грають — 

За нашим — дзвони розбивають. 

с. Михалївка, Брацлавського пов. Под. їу&. 

2С0. Сестричко, моя голубочко, сеструньо моя, чого ти забираєш: 

ся од нас? На кого ти лишаєш мене, голубко моя? Сеструньо моя, діти 
твої без тебе порозходять ся, як ті вівці по полю! Мамочко моя, чого 
ти забераєш ся од мене? Подпвп ся па мене. Чом не говориш до 
мене! Прости, сестричко, чим я тебе обидила! Скажп, сеструньо, там 
мамці, що я ще живу! Як тут діти твої лишають ся тут! Прийди, се¬ 

стричко, розвідати ся до нас, та роскажи, як жити тобі там! 

м. Мурафа, ІІод. іуб. 

261. Сестричко моя, павочко! куди ти полинула? Якої-ж ти хати 
забажала смутної, да невеселої? На що-ж тп нас кидаєш? Чого на наче 
розсердилась? Промов до нас словечко, бо твої дружки стоять смутні, 
да невеселі! Ой, павочко наша, голубочко, чого-ж тп нас кидаєш? Чог» 

на нас розсердилась?.. У пас хата веселая, з вікнами, видная, хорошая, 

а твоя темная, а такая невеселая !.. Коли-ж ти, сестро, в гості до нас 

прийдеш? Чи к Рожеству? Чи к Святої неділі'*)? Од**) Рожеетву 

:) Тройці. **) зам. Ок. 
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сяїгп нозамітают, а от Великодня води порозливають, к Святої неділі 
трави позаростають, а я сестру виглядатиму, коли до нас в гості прийде... 

Ой, сестро моя черешенко, сестро моя впшенко, куди ти полинула?! Ми-ж 
тебе недобачимо, поки віку да сонця!! 

Немирів, Обух. пов. Київ. Губ. 

262. Сестричко моя, голубочко!.. Ти ж покинула такі дітки дріб¬ 

ненькі, маленькі... Хто-ж їх буде доглядати, хто-ж їх буде оптирати, 

хто-ж їх буде обчісувать?.. На шо ти їх покинула? Як же тепер по¬ 

кинула їх па чужі руки, на чужу муку? 

Паволоч, Київ. Губ. 

2СЗ. Систричка ж моя милая, ластівка моя дорогая! Та на шож ти 

пас покинула? Та за шож ти па пас прогнівалась? Та до кого ж я те¬ 

пер буду ходити, та з ким же я буду говорити? Та тиж міні радоньку 
давала, як треба на світі жити. Та тиж мене и з маличку любила, та 
тиж мене нн раз на руках носила. Та таж мене скіко лїт доглядала і од 

всячппи обірігала. Та таж мене прясти і шити учила і снопе вязати — 

то шо про те й казати. Та теиер же ти до нас ніколи пп вернпш ся 

і ніколи ласкавого словечка на промовиш... 

с. Шебекипо, Білгор. п. Курс. Туб. 

264. Сестрпце-ж моя, голубочко, на що-ж ти діточки покидала, 

кому ти їх опредїтила? Чи ти батенькові опредїлпла, чи ти братїкам, 

чи ти сестриці своїй найменшій? Дїточки-ж мої, голубеняточка, та зачи¬ 

няйте віконечка та не пускайте своєї матінки рідненької. 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. Д? 86). 

265. Моя й сестричко, моя й голубочко, моя й сестричко, моя ма¬ 

лісінька, та моя й швачко, та моя й пряхо! Хто мене буде обшивать, 

хто мене буде й розвеселять ? Та куди ти вбираєш ся, куди ти виря-. 
жаєш ся? Та хто тобі буде там постелі стлать, хто тобі пить буде 

подавать! 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. ЛІ 87). 

266. Ой моя систричка, ой моя рідненька, і чого ти от нас скоро 
убралась? Яка у тебе хаточка смутпа і невесела,—туди вітпр ни завіє 

і ясне сопечко ни загріє... Біткіля ми тебе будим виглядать, чи з гаю, 

чи з далекого краю? чи з долини, чи з високої могили?.. Мої братики, 

мої рідненькі, вставайтп ви край дороженькі і сострічайтп свого гостя 
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дорогого, і розпитуйти про пас, як пам горко у світі жить. Жалїйти їі 

так, як ми жаліли, і пригортайти так, як ми пригортали... 

Маріуп. пов. Херс. їуб. (Згн. Об. кн. 38, № 26). 

267. Ой паша сестриця, наша рідненька! За що ти па пас розгні¬ 

валась і на що та нас покинула, — чи мп тебе пи любили, чи у нас 

тобі плохо жить було, чи ми тебе нп годували, чи ми тебе пе одягали?.. 

У тебе і хата темна — без вікон, без дверей... Та хто тебе там прила- 

скае, і хто тебе нагодує, та хто тебе обує і одіне?.. 

Маріуп. пов. Херс. їуб. (Згн. Об. кн. 38, № 29). 

XI. За братом. 

268. Мі ти братієйку, мі-ж ти соколойку, мі-ж тп королейку! Де-ж 

ти ся вибираєш в таку дорожейку, під сирую землейку, під зелену му- 

равойку? Мі ти братієйку! наша порадойко, наша розмовойко, паша 

потїшейко! Я не маю кого ся радитойки, я не маю ні татунейка, ні 
мамунейкп, ані жадноє родпиойки. Мі ти братієйку, мі ти соколойку, 

наша порадойко! 

Лавриків. Равськ. пов. 

269. Ой, мій братієйку, мій соколойку! де-ж та ідеш від пас бід¬ 

них саротойків? Почім мп тя будем пізнаватойкп— чи по ножейках, чи 
по ручейках, ой чи по головойцї ? Звідьи ми тя будем виглядатойки: 

з котрої сторовойки, з котрої стежойки? Мій братієйку, мій голубойку! 

Чо-ж та ідеш від нас під сиру землейку, під зелену муравойку? Та там 
навіть сонце пе загріє і місяць пе засьвітить! що-ж ти там будеш робп- 

тойки — без татунейка, без мамупейки? А що-ж мп будем дїлатойка: хто ж 
нас буде радитойки, а хто-ж до нас буде приходитойки, хто-ж пас буде 
прийматойки? Де-ж ми ся подієм, бідні сиротопкп, без татунейка, без 

мамунейкп і без братїєйка! Ви всі пішли від нас бідних сиротойків під 
сиру землейку: чи ви не мали з кия житойки і з ким робитойки, чи вп 

ве мали свої хатияойки? А ви дістали такую малую без дверонків і без 

вокоияйків, що вп ся в ні3 навіть не обериитп, ані ся навіть не поди- 

вити! Ой мої соколойки. 

Лавриків, Рав. пов. 

270. Братчіку дорогий, братчіку мій любий! 

На шьо ти нас покинуу, па кого та пас лпшпу? 

Хто дєдпви поможе, хто дєдю потїшит ? 

Братчіку мій, братчіку! 
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Я, братчіку, думала, шьо ти будеш жити, 
Шьо єк я си віддам, то твоя жінка мене заступи у хаті. 

Я гадала, шьо ти меш си жипити, 

А я тобі у світиу'ки піду, 

А ти не ‘так си оженну, 

Не так си одружиу, 

Тай пас на віки лишиу! 

Братчіку мій, братчіку! 

Тростянець, Саят. пов. 

271. Брате, мій солодкий, вій рідний! 6к я си тобов тішила, єк 

гонорила! 6к я сп на тебе подивнла, то мпнї вже було легше. Вже мп 

сн не будем видїтн, ти пішов в далеку дорогу, де я вже тебе пайду ? 

Річка, Кос. пов. 

272. Брачіку любий, 

Срібний, солодкий ! 

Чім я тебе вразила, 

Чім те вгнївала, 
Шо ти си зо мнов нп радиш, 

Словечка ни заговориш ! 

Єк ви все добре жили, 

Єк вп си вбийко любили, 

А тепер нас розлучили, 
Щоби ви сп й ни виділи. — 

Ци я тобі сорочку пн прала, 

Ця я тобі кучирики ип нпдтинала, 

Ци я тобі правду ни казала, 

Ци я тебе шпре не любила ? 

А ти однако мене полишєєш, 

Ти цим світком вже ни питаєш. 

Голови, Кос. пов. (Шекерик). 

273. Братчику, вій славний, куда ти си вибираєш? Де я тебе, 

братчику, переслїжу, та з сеї доріжки такої великої? Нас, братчику, 

було двоє, тай ви си розлучили. Мене, братчику, мет мій ґосподарик 
бити, а ви би си, братчику, за мене заступили! 6к бисте, братчику, були 
такі чемні, аби ви си за мнов не забарили. Ми би, братчику, єк тут 
сми си навидїли, так би, братчику, на тіл світку. Братчику вій ріднень¬ 

кий, братчику вій славний. 

Криворівня. 
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274. Братчику, мій рідненький, нас не було, лиш двоє, як дві оцї 
в голові, а ми тепер сп розділили, братчику мій милий; тепер я вже 
брата не буду мати. На кого ти лишаєш ненька слабенького, мамку ста¬ 

реньку, братчику мій милий, хто їх буде обходити, хто їх буде дозирати, 

бо вони, дуже старенькі, обоє слабенькі. 

Раранче, Бук. 

275. Ой братїку наш, соколику! Чого-ж ти нас цураєш ся і на що 
ти нас покидаєш? Куди ти вибираєш ся і відки тебе виглядати, чи 
з гори, чи з долини, чи з високої могили ? 

Мельниківцї, Цод Туб. 

276. Ой брате мій, голубе мій ! 

Кудп-ж ти вибираєш ся? 

На що ти нас покидаєш? 

На що тобі такого весілля 
Смутного та невеселого? 

На що ти такого весілля забаг, 

Кудп-ж ти вибираєш ся? 

Коли-ж ти до нас прийдеш — 

Та навідаєш нас? 

Прийди та вас звесели — 

А це ж то мп весіллячка дочекали, 
Смутного та невеселого, 

е. Сьомаки, Винницького пов. на Поділю. 

277. Братїку, моє сонечко! Братїку, мій місяцю ясний! Чом ти 
мене не обогріваєш? Чом ти до мене пе розмовляєш? Чого-ж ти на мене 
розсердив ся — мій миленький братїку? Де-ж твої ніженьки ходили, 

де-ж твої рученьки робили? На що-ж глянемо — споминать тебе будемо 
і будемо плакати! Ми-ж до твого слідочку припадать будемо! Ми всї 

зойдемо ся до купочки, а тебе й немає! Ой, куда-ж тп, братїку, виїхав, 

в який край, що до тебе нї письма написати, нї людьми переказати? 

Коли-ж тебе самого в гості дожидати? Яке-ж наше весілля, братїку, не¬ 

веселеє! Де-ж твоя пара!? Де світилки з дружечками? Пошли стежки 
промітати, а ми будем братїка пії руки випроважати ! Такую дороженьку 
— чи до чистого поля, чи до синього моря ? Чи до червоної калини, 

чи до чорної могили? На червоній калинї зазульки будуть кувати, со¬ 

ловейки щебетати, а мп свого братїка в гості будем дожидати! На по¬ 

розі стояла — зазуленька кувала, а я-ж про свого братїка в неї питала: 

чи не бачила мого братїка, чи не йде він у гостоньки ? Чи столи мені 
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застїлатп, чи його в гостопьки ждати? Прощай мене, »ій братїку. ва 

останній доріжепцї — прощай мене, мій братїку, на останній частипоньцї! 

ІІромов-же, братїку, хоч одно слово — щоб я тебе памятала! Уже-ж 

мені, мій братїку не розмовляти, уже-ж мені, мій братїку, не видати тебе, 

поки світ сонця, тебе братїку, мій защититель, (тебе) братїку, ній при¬ 

ятель! З ким я так наговору ся, кому я всю правду роскажу — як я 

тобі розказувала! Я-ж сирота на світі! В мене-ж ні хозяйетва, в меве-ж 
ні дружипочки! Кому-ж я своє горенько роскажу, з ким я так наговору 
ся — як з тобою говорила? Все-ж чужина, роду нема — я, як билина, 
на чужині сама! 

ЧубинскіЗ — Трудм, IV, ст. 70*—4. 

278. Брате мій, орле! брате мій, соколе! Куди ж ти иолинеш, куди-ж 
ти попливеш ? Чи ти темними лугами, чи ти бистрими річками ? Мій 
братїку, мій голубоньку, і мій братїку, мій зозуленьку! Відкіля тебе ви¬ 

глядать і відкіля тебе визирать? Як бп-ж я знала, коли ти до меае 

в гостї прибудеш, то я-б дороженьки промітала, то я-б і столи застилала, 
і свічі посвітила і кубочкп наповняла і я-б тебе, мій братїку, в гості 

дожидала, я-б і сусідоньки посзивала і я-б тебе, мій братїку, і день 
і ніч шанувала. 

Луб. пов. ІІолт. губ. (Мил. Ав 84). 

279. Мій братїку, мій ріднесенький! На кого ти розгнівав ся, на 
кого ти розсердив ся ? Чи на свого батепька рідиенького, чи на свою 
матївку старепьку? І прошу я вас низьким поклоном, прпнятним словом: 

Зберіть ся до купочки і заберіїь ся за ручечки і приходьте до нас 
у гостоньки, а ми будем ворітенька одчинять і двори вимітать і столи 
застилать і будемо вас, мої братїки, в гостї виглядать. Чи вас ок Різдву, 

чи вас ок Великодню, чи к Святій педїлоньцї? Де к Різдву снігами 
позаміта, а к Великодню водицею позалива, а к Святій недїлонцї тра¬ 

вицею позароста. Не ідіть полем — бо ніжки поколпте, та пе ідіть во¬ 

дицею — бо потонете, та не ідіть лугами — бо поблудите, а ідіть сте¬ 

жечками, та битими шляхами — та до нас в гостоньки прибудете. Та 

скажіть нам, в якого вас краю виглядать та з якого вас і визирать? 

Чи вас з поля, чи з глибокого моря? Чи з зеленого гаю, чи з далекого 
краю? Чи 8 високої могили, чи в глибокої долини? 

Луб. пов. Полт. губ. (Мил. Аг 85). 
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XII. За бабою. 

280. Моя бабунепьку, коли я вас вигляну ? З котрої сторони мі 
вас виглядати? Моя ви порадонько! Як ви нас доглядали, як ви всї 
малейкі були. 

(Салаті коло Угнова). 

281. Бабочко воя рідная ! встаньте, бабко, встаньте — та заговоріт 
до вене. Куди вп, бабко, пішли ? Встаньте, та скажіт мені, що мої діточки 
там дїют? Як вопи ся тав без вене обходе? 

Річка, Кое. пов. 

282. Бабочко, моя солотка, бабко моя любенькі. Нераз то нас, 
бапко, сароток погодувала. Ти нераз, бабочко, сама була голоднепька, 

а нам, бапко, дала. Коби ми, бабко, знали — де вп будете, ми би, бабко, 

д вам пішли. Коби ми знали, бапко, де ваш буде гробок — ми би, бабочко, 

йшли кіждої дипнкп, ми би, бапко, йшли, ми би там молитви говорили. 

Бапко наша мальована, де ми вас переслїдпмо! Мут зазулькй кувати, 

ви будем помагати: Чи вп, зазулькп-любки, не виділи нашої банки? Бапко 
наша люба, у яку ти велику доріжку Йдеш. Не будем си, бапко, мп вже 

з сеї доріжки вас надїяти. Ви, бабочко любко, подякуйте сусідкам, що 
вас, бапко, не лишили, що вас, бабко, дозирали. Вп, бабочко, йдете уже 

з сего задвіричка, уже ми вас, банко, впдїти не немб І Якої ви, бапко, 

собі хатки загадали, без віконеп, без дверец; би в ту хатку, бапко, ві¬ 

трик не віяв, аби в ту, банко, хатку сонечко не гріло, аби в ту, бапко, 
хатку дощик не йшов. 

(Криворівпя). 

283. Бабусичко моя рідная! та на шож ти нас покинула? Та хтож 
нас буде на ум наставляти, та хто-ж вам тепер буде порядки давати? 

Та тиж бувало літом в жппва за всім доглядала і всьому хазяйству по¬ 

рядок давала. Та хтож тепер буде нам куряток глядіти, та хто нам буде 
курочок щупати ? Та тпж нам вовну пряла, та ти-ж нам і рядна ткала. 

Та ти і в горолї порядок давала і полотно білила і за діточками хо¬ 

дила. Та нікого тепер буде дома оставляти та прийдить ся всіх діточок 
в поле брати. Ти-ж бувало й масличко сколотиш, і сирок одварвш, і діт¬ 

кам молочка спариш... 

с. Шебекино, Білгор. п. Курс. Луб. 

284. Моя бабусю! моя старесенькі, моя бабусю, моя ріднесенька! 

Хто ж нас буде доглядать, хто пам буде їсти варить? Та ми матері ие 
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дожидаєм ? Шо мати по степам ходить, а ми до бабусі’ хилимось. А тепер 
де ми будем шукать, де ми будем питать ? Відкіля вас будем, моя ба¬ 

бусю, виглядать ? 

Л5 б. пов. Полт. Губ. (Мил. ЛІ 88,'. 

XIII. За дідом. 

285. Дідуню наші, дідуню наші! куда-ж ви від нас забираєти ся? 

Чоау-ж з нами, дїдупю, ни нрощаєги ся ? Хто-ж нам, дідуню, води при- 

нисе? Хто-ж нам, дідуню, барабольок з льоху внесе, хто-ж нам молотити 

буде, та хто-ж нам, дідуню, дров нарубає, та до хати внесе? Та хто ж 
нам, дідуню, всю роботу норобе! Чи ми вам, дідуню, так надоїли, ідо 
ви з нами, дідуню, довш пожити ни хтїли! На кого-ж ви нас, круглих 
сиріт покидаєте? Чому-ж тепер нас ни приголубити, пн приласкаєти? 

Колн-ж ми, дідуню, будем вас бачити і коли-ж ви, дїдупю, нам всю 
правду роскажети ? Хто-ж нас, дідуню, буде учити: як ми повинні на 
білім світі прожити? Звідки-ж ми, дідуню, будем вас виглядати. Та до 
якої пори будем вас чикати ? 

Мамко-ж наша, татку-ж наші, та бабко наші — відчиняйти там двори, 

та застеляйтп столи, бо паші дідуньо до вас вже в гості їдуть. Чи ми 
вас, дідуню, вигонили, чи можи ни любили, що ви нас, дїдупю, зовсім 
осиротили. Прощайти-ж нам, вибачайгп-ж нам, як ми так тяжко дозо¬ 

лили вам! 

с. Костанівка, Яма. пов. ІІод Губ. 

280. Дїдунчику наш і голубчику! Ви ж нас глядіти, вп-ж нас жа¬ 

лували, і гляділи, і носили, дїдунчику наш старесенький, с.іабесеиькпй! 

Пораднику! ви-ж нас і радили, і навчати! І впроблянпй, і впжураний. 

і вйслабуваний. 

Наволоч, Сквир. пов., Київ. Губ. 

XIV. За тетою. 

287. Тетко моя рідненька, тетко моя славна! На кого ви, теточко, 

сесе задвірєчко лншєєте? Єкої ви собі, тетко, хати зажєдалп? Ви, тетко, 

у своїй старенькій хатці не могли бути — ви, тетко, новенької зажадали: 

без віконець, без дверець, щоби вам, тетко, сонечко не гріло, щоби 

в ню, тетко, дощик не йшов, аби в ню, тетко, ніхто не входив. 

(Криворівня). 
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288. Моя тітусю, моя ріднесенька! передайте моїм родителям по- 

клон. Кланяюсь їм низьким поклоном, приятним словом. Нехай і по мене 
нещасницю не обаряють. Вони-ж думають, що мені тутечка добре жить. 
Вовн думають, що я мед, вино пю, а я, тїгусечко, гіркі сльози лью. 

Луб. пов. Полт. Туб (Мил. № 83). 

XV. За вуйком. 

289. Вуєчку наш солоденький, вуєчку наш любий? бкі ви на нас, 
вуєчку, чемні були. Чому ви, вуєчку, не кажете, шо вас дужше болит? 

Чому ви, вуєчку, свою ґаздиньку лишєєте? Коби Біг дав, вуєчку, аби 
си вдовичка не лишила. На кого ви су ґаздиньку оставлєєте ? 

(Криворівня). 

290. Ой мій дядя, мій голубчик, та на що ти пас покинув? Чи ми 
тебе нн доглядали, чи ми тебе ви годували, чи ми тобі пить не давали?.. 

Та хоть би ти устав, на нас подививсь, та хоть би ти до нас словом 

заговорив, та хоть би тп до нас уста розкрив, та хоть бп ти сказав, 

куди ідеш, та коли ти до нас прийдеш... Та відкіль же ми тебе будем 
виглядать?.. Та яку-ж ти, дядьку, собі хату вибрав — смутну, ни веселу, 

та яку-ж тісну, пи просторну; та там пташки пи поють, пі вузулї 
ни кують; та там же та нп вглядиш — вї сонця красного, пі неба 
тісного... 

Луб. пов. Полт. Губ. (Згн. Об. кв. 38, 31). 

XVI. За ятрівкою 

(жінкою брата, швагра). 

291. Ой бленко, кумко, 

Кумко моя люба! 

На кого ти сирітки лишила?.. 

Ой хто їх буде чісати, 

Ой хто їх буде обзолювати, 

Хто їх буде чісати 
Так, йик рідна мати! 

Ой хто їм білу сорочічку — 

Так йик рідна ненька! 

Йик тепер мачуха ме чісати. 

То ме їх за волоси сіпати, 
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Тепер онп мут попід вугли 
Слїзмп си умивати, 

Слізками сп умивати, 

Тай свої пеньки визирати ! 

Дєдє хоч пеньку приведе, 

Але она нп рідна вже буде. 
На шо ти єго лишила 

З ким він буде весеньку робити? 

Инк вийде з тати, 

То ме си слізоньками умивати — 

А єк увійде у хату, 
А там нима ґаздпнькп ! 

А своя ґаздиня уміє ґаздувати, 

Тай усему ред давати. 

А тепер де він піде, 

А все там ґаздині нима : 

Ци увійде у хату, ци у кліть, 

А вже нима ґаздині! 

Ой кумко бленко пишна, 

Ой бленочка намальова, 

Ой устань та заговори 

Та на свої діточки си подиви. 
Голови, Кос. пов. (Шевер) 

292. Моя ятровочко, моя й голубочко! На кого ти тїх діточок по¬ 

кидала? Хто-ж їх буде доглядать? То їх буде по під чужими тинами, 

та під чужими дворами. Та їх будуть чужі діти попитать, та на їх бу¬ 

дуть призвіщі прикладать: що сироти пузаті, сироти й головаті; сироти 
побагато їдять, а нічого не роблять. Примай і мене до себе! Ти знаєш, 

яке в їх горе жить, шо я буду з тімн дітьми робить ? Та їх треба об¬ 

шить, треба й облатать, треба й обіпрать, треба й обчесать, треба й об¬ 

мивать. А ви знаєте, шо в мені ж переміни нема ніякої! Та вони будуть 
ходить, та будуть заглядать, та будуть собі матінки шукать; а їх будуть 
чужі діти попихать. Та вони малісінькі, та вони дрібнісінькі, та вони 
не способнїсїнькі. 

Луб. пов. Полт. їуб. (Мил. Аг 90). 

XVII. За дівчиною товаришкою. 

293. Товаришко моя, товаришко! З ким я ходити буду? З ким гу¬ 

ляти буду так, як гуляла з тобою?! Лучше прийди і мене забери з собою, 
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ніж я маю мучити ся без тебе! Я-ж піде не найду такої товаришки, як 

була ти! Я-ж з тобою жила як з сестрою, ніхто меж нами нічого, нічого 
не зпав, бо що я тобі казала, а ти мені, то ніхто меж нами нічого не 
знав! Тепер я лишила ся одна, як та билинка в полі! Товаришко моя, 

зозулька моя! на що ти так рано (скоро) вмерла ? На що ти такої хати 

забажала? Як я до тої хати ирпйду, що не буду мати навіть до кого 
слово сказати? Товаришко моя, любко моя! Товаришко моя — голубко 
разлучная! Боже, Боже, на що ти так зробив, що нас розлучив! Това¬ 

ришко моя, товаришко! приснись хоть в сні, най я побачу тебе! Як я 
обійду ся без тебе, най побачу тебе хоть в сні! 

м. Мурафа, Под. їуб. 

XVIII. За кумою. 

294. Моя кумасю, моя голубочко, моя сусідо дорога! Та кому-ж ти 
тих діточок уручила, малісіньких і дрібнісіньких? Хто заїли буде кло¬ 

потати? Хто їх буде опірать, хто їх буде обливать, і хто їм буде голо¬ 

воньки обеькпвать? Моя й сусідочко, моя й голубочко! Приймай своїх 
діточок до себе, щоб они не горювали, щоб їх не попихали, щоб чужі 

люди рук не потералн. Буде нас, матінко, по горах і по долинах і по 
чужих українах. 

Дуб. пов. Подт. Губ. (Мил. Дг 91). 

XIX. За сусідою. 

295. Моя й сусідо, моя й голубочко! Та я з тобою ні билась, пї 
лаялась. Ми з тобою ні бемось, пї лаємось, а зійдемось та порадимось. 

Куди ти впбіраєш ся, куди тя виражаєш ся? Та на кого ти своїх дітей 
кидаєш? Та кому ти їх уручаєш? Чи ти дядькам, чи ти тіткам, чи ти 
братїкам, чити сестрицям? У тітки свої дітки — та па приймуть сирітки. 

Луб. пов. Полт. Губ. (Мил. Ді 92). 

296. Мої сусїдопьки, мої голубоньки! Мої сусідоньки близисепькі 
і вірнесенькі! Та сусїдоиька близенька, як матінка рідненька! Та она 

й увіходить, вона й одвідує, та й пораджає і головоньку розважає. Мої 
сусідоньки, мої голубоньки! Та кланяйте ся моєму й батенькові та моїй 
матінці низьким поклоном, покортім словом: нехай же не обаряють ся 
і за мною, нехай забірають і пас, сиріт нещасних, із собою: щоб нами 
чужі батеньки та матінки і рук ие потирали і ділечка пе замишляли. 

Та який я вам, сусідонько, гостинчик передам? Ні я вам булочку, нї 
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я вам яблучко? Та булочка засохне, тай не докотить ця, а яблучко 
зогниє, — та мій гостинчик до вас і не дойдеть ся. 

Луб. пов. Лолт. їуб. (Мил. ЛІ 93). 

297. Та моя й сусідо, моя й близесенька! Та хто нас доглядатиме? 

Хто ж мене, пещаснпцю, при лихій годині питатиме? Нема й ріднїишого, 
нема кращійшого — як сусіда близька! Вона-;к мене одЕІдає, вона й 

розпита. Ой Боже, Боже! яка моя жизнь тяжка! Як нрийде сусідочка 
в хату — краще ніж рідна мати. Вона-ж мене рознитає, як важко 

в світі жити, вона-ж мені хліба й соли та все-ж вона буде носити: „Ой, 

їж же, їж, сусідонько, ой їж, не жури ся“. Чому-ж мені не журить ся: 

була така сусідонька — треба розставить ся. 

Луб. пов. ІІолт. їуб. (Мил. Лі 9ір 

XX. Парубок за дівчиною. 

298. їй, зозулько моя! 6к ти мене диржила файоо! їй Анночко, 

с котров я мав си жинпти. їй, охото моя солотка, охото моя люба... 

Річна, Кос. пов. (Якіб.). 

XXI. Дївчина за парубком. 

299. їй, книзю мій, книзю! За кого я тепер віддам си? їй, ек ти 

мене полюбив, шо я буду робити? їй, мпнї прийде си черес тебе згубити 
си! їй, озми мене ит собі у -домовину. їй, любо моя, любо !.. 

Річка, Кос. пов. (Якіб.). 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. ХХИ. 9 





II. 

Похоронні звичаї й обряди. 
ЗІБРАВ 

ЗО/ІОДИМИР ГНАТЮК. 





Українські похоронні звичаї й обряди 

в етнографічній літературі. 

Огляд студій і біблїоґраФія. 

Наипсав др. Зепон Кузеля. 

Похоронні звичаї й обряди не звернули на себе від разу такої 
пильної уваги, як пісні', оповідана, весільні обряди і звичайні віруваня. 

Наші перші етноґрафи цікавили ся більше устною словесністю, а з обрядів 
і звичаїв нотували переважно те, що впадало в очи характеристичним 
або торжесгвенно-мальовнпчпм виглядом і дало ся легко завважити. Звідси 
значне богацтво збірників та записів народнії пісень, казок, лєґенд, 

анекдотів і т. д. та численні матеріали про всякі повіря, що зібрані 
разом дали-б уже нині прегарну збірку, яка певне не уступала б місця 

книжці Вуткого або Лємана. Звідси замплуване до записувана весільних 
пісень та звичаїв — про що свідчить кількадесять більше або менше 
докладних описів, пороблених не тілько пашпми, але й чужими етногра¬ 

фами, і цілий ряд загальних та спеціальних критичних студій (прим. 

Сумцова, Яіцуржпнського, Вовка, Охрпмовича, Яотребова). 

Сим пояснює ся також невелике число записів і заміток про родини 

й хрестини та про паші не менше цікаві прояви народного житя. 

Похоронні звичаї не від разу притягнули увагу дослідників і вій- 

шлп в обсяг студій щойно в 50-пх роках 19-ого столїтя. З цілого ряду 

проявів і питань звязанпх із смертю, похоронппмп обрядами й вірою 
в душу та позагробове жптє вибирали перші наші етноґрафи або зверхпїй 
перебіг похоронного обряду або характеристичні віруваия, що могли бути 
схоплені принагідно і ие вимагали більшої знайомостп народного житя. 
Одначе з часом і ся частина нашої етиоґрафії знайшла гідних дослідників 
і пиві не може бути зачислена до занедбаних. Побіч численного діле- 

таптського матеріалу виріжиює ся і тут доволі' велико число солідно 
задуманих і написаних збірок та розвідок, що можуть уже нпнї дати 
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певну підставу до написана просторої критичної праці про українські 
похоронні обряди з поглядом на факти порівняної етноґрафії* 1). Се по¬ 

каже ся найліпше з отсеї розвідки, в якій постараю ся зіставити та 
оцінити дотеперішні розслїди і вказати на деякі проталини, ще не за¬ 

повнені. Долучена біблїоґрафія, хоч не вповні докладна, улекшпть ро¬ 

боту тому, хто по появі тої збірки забере ся до основного критичного 
обробленя українського похорону. 

Розглядаючи доволі численні праці з обсягу похоронних звичаїв 
та обрядів, бачимо в них три періоди. В першім стрічаємо досить не¬ 

критичні і більше принагідні проби, розкинені нераз по дуже мало до¬ 

ступних часописах. Від 50-пх років, від появи Т е р е ще п ко в о г о Бита 

русскаго народа і Кулїшевих Записок о южпой Русп, зачинався си- 

стемізованє ріжнородного матеріялу, закінчене відповідними розділами 

в „Т рудах атнографпческо - статистической експедицій кь западно- 

русскій край“ (Том IV — обряди — 1877) та „Рокисіи" Кольберґа 

(Том І, 1882) і розвідками Д. Лепкого (Похороннії звичаї; п обряди 
у нашого народу. Зоря, 1883) та Іванова. З кінцем 80-их років можна 
зачати третій період критичної оцінки призбираного матеріялу, до якого 
треба теж віднести і давнїйшу працю А. А. Котляревського: О 

погребальних! обнчаях! язическнх! Славян! (1868), що богацтвом ма¬ 

теріялу, глубиною гадки і своїми результатами онесмілила ппшпх дослід¬ 

ників займати ся тою, здавало ся б, вичерпаною темою. Що йно як би 
по проломаню ледів Петру шевпчем (у Лпнгвпстпческо-гисториче- 

ских! изсл'Ьдованіях'ь, II, 1887) в Галичині і Ящуржинським (у ре¬ 

фераті про похорон як весїле на VII археольоґічнім з'їзді у Ярославлі" 

1887 р.) на Україні, зачали чим раз частїйше появлятп ся критичні 
і порівняні розвідки, що згадаю В аси лева2), Ящуржипського 
(Остатки язических'Ь обрядовь, сохранившіеся в! малорусском! погре- 

беніи. Кіевская Старина, 1890 і Остатки язичества вь погребальних! 

обрядах^ Малороесіи. Зтнографич. Обозрініе, 1898, ХХХУШ), Вовка 

х) „Менше, але все таки досить багато вже матеріялу зібрано також 
і нро похоронні звичаї, але й тут видно, що матеріал збиравсь людьми без 
усякого специяльного знатьтя. Найбільше записано знов таки фолькльор- 
ннх річий, себ то голосінь і вірувань, а найменше звичаїв і обрядів. 
У всякому разі маємо про похорон ряд старанно зроблених праць д. Ва- 
силєва, Ящуржипського, Ястребова, Литвинової і пр. і можна сподіватись, 
що незабаром наукове оброблюване українських похоронних звичаїв стане 
досить значним, особливо коли розшукувані почнуть звертати більше 
уваги на факти порівняної етнографії" (Повк — Від Редакції. Дещо 
про теперішний стан і задання української етнографії. Мат. до укр. 
етн. 1899, ХУ-ХУІ). 

2) Докладнїйші заголовки в долученій біблїоґрафії. 
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(1896), Мнлорадовпча (Народіше обряди п пісня Лубенскаго у. 

Сборипк харьк. нст.-фял. Общ. 1897, X), Лачовського (Похоронний 

обряд на Русп. Справоздапє акад. ґімиаз. у Львові за 1902/3), Владі- 

мірова (Введеніе вь псторію русской словесности. Кіевь, 1903) і Да- 

нилова, що заняв ся близше розслїдамп наших нохоропних голосінь. 

Зіставляючи стан студій иад иашпмн похоронними звичаями та 

обрядами, мусимо попереду оглянути давиї столїтя і подпвптп ся, які 
маємо відомости про звичаї й обряди в старині. На жаль сей бік студій 
у нас слабо заступлений і жде ще свого дослідника, зглядно (що до 
деяких питань) компілятора. Так приміром доволі широко оброблено пи¬ 

тане про старппнпй тип похорону па Русп, особливож на Поділю, Во¬ 

лині' та в Київщині. Короткий матеріал зібраний у працях Антоновича 
(О похоронних^ типахь юго-зап. края, О похоронних^ обичаяхь древ- 

нпхь Древляпь у Трудах IV археольоґічного з'їзду в Казани, О тппахь 
погребенія вь кургапахь Кіевской губ. в Трудах VII археольоґ. з'їзду 
в Ярославлі', Раскопкп вь страні Древляпь у Матеріалахь по археологів 

Россіи ч. 11 і Раскопки кургановь вь западной Волиии в Трудахь XI 

археольог. зїзду, т. І), Самоквасова (Сіверянскіе кургани в Тру¬ 

дахь III археол. зїзду І), Завитиевпча (Форми погребальнаго обряда 
Мпнской губ. в Трудахь IX археольог. зїзду, Область Дреговичей в Тру¬ 

дах Кіевской духовной Академій, 1886, VIII), Ф. Камінського (Сліди 
древнійшей зпохи каменнаго віка по р. Сулі в Трудах ПІ археольоґ. 

зїзду в Київі, 1874. І), Гамченка (Житомірскій Могп.тьнпкь, 1888; Го¬ 

родище її могпльпикь па р. Корчеватнй в Трудах IX археольоґ. зїзду, 
т. II, Древиій поселокь п могитьиикь вь урочищі Стуга в Чтеніях Не- 

стора, т ХПІ і Раскопки вь бассейпі ріки Случп в Трудах XI археол. 

зїзду), Вобріяського (Кургани), Сперанського (Раскопки кур- 

гановь ьь Рильскомь уізді в Археолог. Извістіяхь п заміткахь, 1894) 

Баталія (Общій очеркь древностей Харьковскоп губ., 1890), Ханенка 
(Древности Придніпровья), Яроцького (Краткій отчеть о раскоикі 
кургановь Річпцкаго могильника в Трудах общ. пзслід. Вол., і Мо¬ 

гильники по средному теченію Уборти в Археолог, літописи, 1903), 

Хвойка (Поля погребеній вь среднемь ІІридиіпровьі в Зав. рус. арх. 

обш. т. XII, 1), Спіцина (Разселеніе древне-русскпхь племеиь в Жури, 

мпп. нар. иросв. 1899, Обозрініе губерній вь археол. отношеніи в Тру¬ 

дах отд. слав, археол. І, II, IV), ІД єн кін а (Скапдинавскій обрядь 

погребенія сь кораблемь в Журн. мин. нар. проев. 1894, IX), Город- 

цева (Погребеніе сь конемь в Трудах XII археол. з'їзду 1905, ПІ), 
Ол. Грушевського (ІІппское ІІолісье, І), Мпх. Грушевського 
(Псторія Кіевской зем.ти, 1891 і Історія Українс-Русп, т. І), Бранден- 
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бурґа, Єременка, Мельник* 1) і п., але крім загального огляду 

в Історії Грушевського (2 вид. 1904, стор. 28—ЗО, 41, 174 і д., 

292-8, 309 -10) не маємо ще студії, де був би рочслідженні! увесь ма¬ 

теріал нро похоронний тин на цілій українській теріторії і на протязі 
цілого часу, і то не лише з археольоґічиого, але й з етнольоґічного боку. 

Се один із важних дезідератів, який повинен бути сповнепий фаховим 
археольоґом при узглядиеню етнольогічного та історичного матеріалу. 

Те саме можна сказати і нро звістки з часів історичних. їх не так 
мало, якби здавало ся па перший погляд, одначе вони розкинені по чу¬ 

жих жерелах (приміром звісні описи похоронів і вірувань у позагробове 
житє у арабських письменників2) та по наших такп літописах), теольоґіч- 

нпх творах і піших літературних намятках давнїйших століть3). Вправді 

пайдавнїйші часи оброблені в пезрівнаній, цїиній і до тепер ще нічим 
не заступленій праци А. Котляревського, О погребальнмхь обьіча- 

яхь, а по части і в книжці Забєлїна, Исторія русской жпзни сь древ- 

ніпшихь времень (1876, І, стор. 444, 457 і д.; 1879, II, стор. 170 і д., 
314 і д.), одначе про новійші часи не маємо нічого, коли не числити 
солідної Праці П. Азбукіна, Очеркь литературной борьбьі представи- 

телей христіанства сь остаткамп язичества вь русскомь народі; {Русскій 
Филолог В’Ьстникь. 1896—1897), що паче доповнене до Котляревського 

подає матеріал з XI, XII, ХІП і XIV етолїгя, але для нашої темп дає 
дуже мало, і компілятивної та хаотичної книжки Забплїна, Русскій 
народь, его обнчаи, обряди, нредапія, суевірія п поззія (Москва, 1880), 

де перемішано ріжнородний матеріал з ріжних часів. Особливо дпвпо 
вражає брак зіставленого матеріалу з XVI і XVII столїтя, і се завважив 

0 Докладнїйші заголовки і дрібнїйші статі в біблїоґрафічнім огляді. 
а) Про се гляди праці: А. А. Кунїк і В. Р. Розен, Извісгія 

Аль-Бекри н другпхь авторовь о Гуси (Сиб. 1878); А. А. Га»ркави, 
Сказаній мусульманскихь писателей о Славянахь п Руссахь. СПетербургь, 
1870, стор. 96- 101, 265; Д А. Хвольсонь, Извісгія о Славянахь 
п Руссахь Ибнь-Даста. СПетербургь, 1869, ст. 29; М. Гру шевський, 
Виїмки з жерел до історії Україип-Руси. Львів, 1895. стор. 40—46, 50 
і (з давнїйших) С. М. ГгаЬп, ІЬп Гозгіапз ипД апЗегег АгаЬег 
ВегісМе йЬег Зіе Киззеп аііегег '/.еіі. 3,-РеІегЬиг&. 1823, стор. 11 — 23. 

3) Згадаю для нрпміру Слово Теодозієве (Учеиия Записка, II 
отд. Академій, 127), численні замітки но літоипеях (Іиат. лїтои. вид. 
1871, стор. 7, 33. 38, 90, 128, 131, 141, 144, 150), т. зв. устави о цер¬ 
ковних судах, характеристичний маїеріял у старпнних завішаних (гл. 
приміром у Грушевського, Іеторія Україип-Руси. Збірник іст.-філ. 
секц. Н. І’, ім. ПІ. XI, стор. 310 і д.) і проповідях XVI—XVII сголїтя 
(приміром у Впшепеького: „Пироги і яйця надгробнії в Острозі і де 
би ся знаходили, упразднїте, да ся в христіаистві той квас поганський 
не знаходить"). 
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уже м. Грушевськпії у шестім тоні своєї Історії Україин-Руси1). Коли 

для Московщини гарний матеріал зібрано в розвідці М. Костомарова2): 

Очерки жизнп велпкорусскаго народа (Современникь, 1860), а з окрема 

в 20-ім розділі: Домашиіе обряди... Смерть. ІІогребеніе, то у пас нема 

буквально нічого, бо аиальоґічні розвідки про Україну О р. Левиць- 

кого3), Я. Го ловаць кого4), 0. Л аз ар е всь ког о, М. Владпмір- 

сь кого-Була нова*), Милорадовпча і и. не припосять ніяких 

відомосгии про сім похорон'1 6). Не використано теж у нас для тої темп 
(і взагалі) численних еправоздапь і описів чужих подорожних XVII, 

XVIII і ночатків XIX ст., хоч тут — на скілько знаю сю літературу — 

нема надії на великі результати. Робота переглянути нашу літературу від 

иайдавнїйших часів жде ще своєї черги і певно вимагатиме богато часу 
і труду та правдоподібно ие принесе так богатого матеріалу, як подібпі 

праці з ґерманських та романських літературно історичних иамятнпків')• 

у) Збірипк іетор.-філь. секції Наук. Тов. ім. Шевченка Киїк-Львів, 
11)07, т. XI, ст. 023: „Українське жите культурне і побут снх століть 
досить мало звертав на сеое увагу дослідників”. 

2) Передруковано п. з. Очеркл. домашней жиінп п правові велико- 
русскаїо парода вь XVI п XVII столі ті.чгь п стариніше зеленіє собори 
в: Собраніе сочпиеііій Н. И. Костомарова. Книга VIII. XIX томь, С. 
Петербургі, 1906, ст. 1—175. 

3) 0 р. Ле видній. Семейния отпошенія вл> Юго-западиой Руси, 
ві XVI н XVII ст. (Русская Старина, 1880, т. 29) і Очеркп сгараннаго 
бита Волинп и Украйни (Кіевская Старина. 1888 —1891). 

4) Я. Г о л овацкі й, Черга домашняго бита русскпхь дворянь па 
ІІодляшьі по актамі XVI столітія (Бильно, 1888). 

5) Черги семейнаго права вт> Занадной Россіп вь половині XVI 
віка (Чтеніа вь обіц. Нестора літописця, IV, 1890). 

6) Кілька дрібних заміток з того обсягу Максимовича, Маркевича, 
Бнп-ка. Бладимірського - Буданова, Левпцького. Яи - еького (1898), 
Скалькові ького (1847), аноиїма (Кіевская Старина, 1901), Модзалевського, 
ІЦурата, 11. Я. і т. д цитую далі в бібліографії. 

7) Маємо тут не тілько розвідки про смерть і похорони в літературі 
взагалі, але і розсліді! іцо до поодниоких тем, форм творчости. століть 
і т. д. Для прикладу най висгарчпгь отсих кілька заголовків: 6. АІ- 
Ьгесіїї, УогЬегеіІипд аиґ Деп ТоД, ТоїепдеЬгаисІїе ипД ТоІепЬезІаІі- 
ипд і її Дег аІІГгапгбзізсЬеп ВісІДипд (Галле, 1892). — Вопізіеіп, 
Вег ТоД іп Дег шоДегпеп Бііегаїиг (Линськ, 1900). — К. Кіеіпраиі, 
Віє ЬеЬепДідеп ипД Діє Тоїеп іп \7о1кзд1аиЬеп, Веіідіоп ипД Заде 
(Лнпськ, 1898) — Бапдіоіз. Еззаі зиг Іез Дапсез Дез тогіз, 2 томи 
(Воиеп, 1851). — КосЬІюІг, Веиізсіїег ОІаиЬе ппД Вгаисії іт Зріедеї 
Дег ЬеіДпізсЬег Могхеіі. 2 томи (Берлин, 1867). — Зехап, Вег ТоД іпг 
Деиізсіїеп Вгата Дез XVII ипД XVIII ІаЬгЬипДеііз (Берн, 1900). — 
О. 2іттегтапп, Віє 'Гоїепкіаде іп Деп аІіГгапгбзізсЬеп СЬапзопз 
Де дезіе (Берлин, 1899). З нашої літератури яожпа тут хиба згадати 
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У звязи з тим стоять у дальшій лїнїї і продукти народної творчости,. 

а то пісні, оповідана, пословнцї й загадки, що можуть дати цікавий 

культурно-історичний матеріал, як се хочби бачимо з кількох невеликих 
поки що проб І. Рудченка (Чумацкія пародпия піснп. Київ, 1874, 

стор. 67—72: Смерть чумака в дорозі), В. Мочульського (Смерть 

козака но лалорусскпмь ніепямг п думать у Трудах XII археольоґіч- 

ного зїзду, 1902) і Н. Сумцова (Народния піспп о смертп салдата. 

Москва, 1893) та з кількох праць Брайловського, Давидова 
і Свєнцїцкого про голоеїпя та „тужіпя за мертвим■*. 

В кіини і штучна література може докинути трохи матеріалу. Ви¬ 

старчать переглянути для нрпклаїу лише твори Квітка (Маруся, Мер¬ 

твецький Великдень) і Іоголя, щоб перекопати ся, що й наша повійша 

література не без значіия для дослідника українських похоронних зви¬ 

чаїв. Тілько й тут не 'заповнена ще прогалина. 

Пощастило за те записам спрнх етноґрафічнпх матеріалів. Перший, 

найдавніший опис українських похоронів, подає вам І. Червіпськпй 
в своїй дилетантській, але все таки цікавій працп Окоііса 2а-ОпіезІгзка 
ті^Згу Зігуу’ет і Потпіса (Львів, 1811), яку не наводить Грінчепко 
в Літературі українського фолкльора, а нотує Франко в рецензії на сю 

працю* 1). Тому що (як згадує Франко) книжка Червіпські го иалежпть 
нині до рідкостий — не міг її приміром роздобути і ІІннін при писаню 

Исторіи русской зтнографіп — позволю собі навести з неї 12-пи розділ 
РодгхеЬу; опусії оЬіхаЗек і оїіагу, аІЬо оЬіайу га шнагІусЬ (стор. 

259 — 264) в виїмках, що відносяться до українського похорону2;: „Ро 

зшіегсі т§ха ІиЬ копу: охпазтіщ зі§ зцзіесіхі і кгехупі. ІГтагІедо 
сіаіо оЬтуїуа^. Іекеїі дозросіагх итгхе, иЬіега до копа XV схарк§, 

лу козхи1§ Ьіаіа, \у Іюіозхпіе, і ргхеразиуе до. СВу итагіедо т§ка 
х Ігитпа ххупозха, копа сЬхууІа ха дагсхек похуу, гхиса до о хіеті§, 

Писхе і Іак йаіеко, уак зі§ оЬе^сіе іохсіада, охх'зет зіеу'е. 

То Писхепіе дагка рохуіппо Ьу іи охпасхас роЬокпа ихуад§, ке 
хусіе схіоххїека роВоЬпе уезі (Зо кахуаїка дііпу дагсхкохуеу кіога зі§ 

Взує Іаїхуо херзис, а ха Іет готепіе і кусіе схіохуіека хпікоте уезі. 

Ьесх їй коЬіеІа ргозіа \у Писхепіи дагка та хусаіе іппе сііа зіеЬіе 

кілька праць про спір житя із смертю як: Два памятникп XVII— 
ХУПІ ст. (Русекій Филол. Вістппкь, 1887, XVIII); 9. Батюшковь, 
Сказанія о спорі души сь тіломь вь памятникахь средновіковой лите- 
ратури (Журналь мпн. нар. просвіщеній, 1890- 1); Н. К. Гудзій, 
.Преніе жпвота ц смертн“ и новий украинокій его снисокь (Русскій- 
Филол. Вістникь, 1910, т. 64, стор. 317- 336). 

1) Записки Наук. Тов. ім. Шевченка, том 44, стор. 45. 
2; Правонись і інтерпункція ямодернїзовані. 
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игсуепіе іо ]езі: окагусуас опа 2Йа]е зі§. ге £Йу осу таЗ: 2усуіІ зі§ іе^ 
зіагапіет 2 іусЬ дагсгкбсу, рггу іет осуієз ЬуІ ^е°;о сЬІеЬет, суі§с 

опа ігасас »о піе роіггеЬи^е іиг іе"о сузгузікіе^о су Йоти, Іесг рзи^е 
1 сууггиса, сЬсас іакоЬу г °;1ойи рггег £а1 га піт "іпас. \У ізіосіе 
Зейпак ]ак їй итіега^су сгіопйек Ьег гайнемо 2аІи і ргасуйгісуіе 
2 паЙ2\уусга]па зрокорозсіа зссіаі гсуукі оризгсгас, Іак Іо зато і гопу 
гоЬщ, іе ісЬ 2а1 па затуеіі Іуїко копсгу зі§ оЬгг^йкасЬ. 

Тгара £Йу суупіоз^, кіайгіе гопа па Іет т^зси. £Йгіе £Іо\уа 
Іегаїа, Ьосіїепек сЬІеЬа, а па Ігитпіе кїайпг}. зі§ сі\уа ЬосЬепкі; ріег- 

сузгу сЬІеЬ гаЬікга коЬіеіа, со сууіпіаіа ігЬ§, а гезгіа йоз^'е зі§ ка- 
ріапосуі. йезЬ Іо ройоЬпо йасупе^о 81осуіап гсууега^и ратщіка гЦй, 
ге рггейіет ігиросуі окоіо згуі гасущгусуапо касуаі сЬІеЬа, аЬу СЬа- 
гопосуі сгуїі іппети ріекіеіпети Ьбзісси га сіаг росгезпе^о з1и£уІ. 

Кеіі^іа су іпп^ Іо гатіепйа оГіаг§. Рггей Іет сіюсуаіі зі§ сузгузсу 
рггу сегксуі па степіагги, сЬос Ьу оп ЬуІ і^'згсгиріеізгу, £Йгіе іак&е 
йггесуа ^а1осVсосVе, зсуігкосуе ІиЬ іппе, а кібге Йо о^гопіпе] ^йгіепіед- 
йгіе рорггусЬойгіІу дгиЬозеі, газайгаїі. Те окоіо йггесу степіаггосуусЬ 
зіагапіе исуа£ас іакге паїегу га ратщік§, їе йаууп^’ ЗІосуіапіе ^гоЬу 
зсуо]є су згойки Іазбсу гакіайас ІиЬіІі. Боріего Іо ой г. 1783. суупіе- 

зіопе гозіаіу осує степіагге га копіес сузі. 
Май кагйут ^ГоЬепг зіага зі§ їй гойгіпа кггуге піесуіеікіе йіа 

гпаки, £Йгіе гтагіу ]е£у, зіасуіас, аЬу Іат піекіейу, озоЬІісуіе су йпіе 
гайизгпе і су аппісуегзагге г ссі^кзг^ ресупозсщ зсуо]є гаїе і тойїіїсуу 
ойЬусуаІа. 

Ро ойЬуІут ро°ггеЬіе шаг ІиЬ £опа зргасуіа оЬіай йіа каріапа 
і йіа Ьгасісуа. Ргіе\уіаіе§о йпіа россйаіга зі§ паЬо£епзісуо, а су гок 
ойргасуіа зі§ аппісуегзагі. Ка Іеп сгаз іеіеіі оЬсЬойгі зі§ т§£а гтаг- 
Іе^о ратщіка, Іейу іопа. піезіе йо сегксуі тізк§, Іугк§ і кіеіізгек: Іеп 
гсуусга] ой Отекбсу рггу^іу. йейеіі газ госгпіса ]езІ зтіегсі гопу аІЬо 
іппе] коЬіеіу, Іейу йа^е зі§ каріапосуі ргутіїка сгуїі гапіисії, а ой 
ш§£сгугпу козгиіа. Со зі§ Іусгу іе] козгиіі і гапіисЬа, ]езІ Іо Іакге 
гаЬуІек зіосуіапзкі, іг ігира рггей іет сіюсуапо су Іут паюйгіе г са- 

їут зргг^іет, ^акі йо гтагіе^о паїегаї. Аіоіі каріап сііггезсіапзкі 
су о 1 і іо зоЬіе кагас оййасуас, со Ьу тіаіо дпіс. \У г. 1370 ссіеіе ро- 
йоЬпусЬ зіайбсу оііаг гпаїейс тогпа. 

Ргбсг ро^ггеЬосуусЬ оЬггсійкбсу оЬсЬойгі зезгсге іи Іий сгіегу 
йпіе гайизгпе ]ако іо : окоіо Ьо5;едо пагойгепіа, окоіо суіеікіедо розіи,. 
окоіо пагойгепіа шаікі Ьоіе^ і окоіо 8. Ріоіга. ^ез^ їй гсуусга], ге 
кібгу гаг зргасуі оЬіай, іейу каріап іті§ ]’е§;о сугаг ге сузгузікіеті 
гтагіеті кгесупеті аІЬо га кібгусЬ сЬсе гаіес ойргассіоп^ шойііісує, 

сурізіуе су озоЬпу р а іп і § і п і к : су йпіе суієс гайизгпе саіу іеп ге^ 
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Іезіг, сЬосЬу ЬуІ па^ііа’игпіеізгу і паііісгпіфгу. \у сгавіе т$гу з\у. 

каріап хуусгуіутсас пшзі, а га Іо ка£с!у ^озросіагг сіа^е ти с1\\'іе кигу 

ріесгопе, стсІуЬу газ розі рггурасіаі, Іесіу <1 а у е \у іо тіе^зсе гуЬ§ аІЬо 
Й\уа зіебгіе, рггу Іет Іггу Ьосіїепкі сЬІеЬа ІиЬ кпузго\\- зкіасіа рггесі 
оііаггет. £ Іусії іесіеп йіакохуі сіозіаіе зі§. Іїрггесігепіе и ргозіедо 
Іисіи сіоіцсі піе азіате, ге со каріап гасепі га ро§ггеЬ, Іо осМас Ьег 

Іагди роїггеЬа; дсІугЬу сіизга па Іеіп сіегріаіа11. 

Книжка Червінського стала жерелом для ваших польських етно¬ 

графів, які цитували в неї або й відписували цілі уступи. Стрічаємо 
ся в тая між иншиїї у збірках Ґолембйовського і Войцїцького га в епци- 

кльопедії Шнайдра. 
Про старипні галицько-руські похоронні обряди та вірувапя дові- 

дуєио ся далі з інтересної збірки Луки Голембйовського, ЬиП 
роїзкі, ]'е£0 гтоусгаіе, гаЬоЬопу (Варшава, 1830). Так згадує він на 
стор. 10 про похорони популярного між Гуцулами старця Ґаруха, па 
якого гробі для почестп виложено великий копець з каяіпя; на ст. 146 

про уживане гпблївок, що лежали в трутні під мерцем для кідстрашеня 
воробцїв від збіжл; на ст. 146 - 147 про сни, що віщують сяерть, а па 
ст. 150 про упирів і потопельників. У великім розділі: Ро^ггеЬу (стор. 

249—274) попри славяпські і польські звичаї узгляднено також укра¬ 

їнські (стор. 254—257), а то з нідляшських і наддністрянських околиць. 

Наддністрянські обряди передруковані без зяіян з книжка Червіпського; 

між звичаями Українців із ІІідляша згадано між ипшнм вкіадаае грошей, 

по.лпну і горівкп до гробу, паєм нлачок, парастас і поминки з характе¬ 

ристичними для тих сторін запросинами помершнх душ: „Прийди, душечко, 

до тою обіда убогого“. 

На Україні найстарша після моїх дотеперішніх розслїдів згадка про 

перевязуване хрестів на могилах1) в Письмах?» пзь Малороссіи А. Лев¬ 

ині па (Харків, 1816): се звичай, який доховав ся й до нині і може бути 

всяко пояснюваний2). Подібно як ся замітка, дрібні та принагідні й ивші 
звістки до нашої теми. Матеріалу в них не богато тай то треба його 
вишукувати з поміж заміток па подібні або й шині темп. Туди належать 

приміром праці і статі В. Марчпнського, Зіаіузіусгпе, Іоро^гаіїсгпе 

і ііізіогусгпе орізапіе диЬегпіі росіоізкіед (Вальна, 1820 — 22), К. \У. 

Ро§д’2еЬу и Зіотоіап (Мигеиш сіотохге, 1835), Спегнрева, Русскіе 
простонародиие праздники н суев'крньїе обряди (Москва, 1837), Де- 

х) яЧто бн мертвьій по возстапіп своемь могь сеймі, утереться". 
Гринченко, Литература украпнскаго фолклора, стор. 6. 

2) Гляди поясненя у проф. Вовка, Старпнния деревлянпьіе церкви 
на Волинп (Матеріали по зтиогр. Россіи, 1910, т. І, стор. 38). 
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больського, Днп богослужебніе правом, греко-росс. церкви (Спб. 

1838), 1. \У[агплевп ча], Ро^ггеЬ и ЗІотсїап (ВіЬІіоіека хуагггахувка, 

1841), Гану ш а, Біе ІУівзепзсІїаЙ уопі зіауізсіїеп МуІЬиз (Львів, 1842), 

Т п ш к е в п ч а, Кгиі ока па йгосНа агсіїеоіо^іі кгаіохуеу (Вильно. 1842), 

Із о польського. Васіапіа росіагї Іисіи (АШепешп, 1843), 1. 1. \Уіа- 

Лотозсі о Кираіпісасії і ЗоЬоІасЬ ротіпаїпусії па РосИавіи (Опсіупа, 

1846), Р о р і е 1 п і се зІагоз1о\уіапзкіе і оЬгг^сІу рггу ро§ггеЬас1т (Рггу- 

^асіеі Іисіп, 1846)1) і вкінцп численні.видана К. Вл. Войцїцького 
як: Зіаге £а\у§сІу і оЬгагу (2 томи, Варшава, 1840)2), 2агузу сіопіохує^ 

(1842)3) і т. д. Се переважно статі' польських учених, що иід впливом 
романтизму звернули ся до студійована иародрьої творчости і місцевих 
старппностий. Похоронними звичаями інтересував ся, йдучи за тодїшним 

настроєм, і член „Руської Трійці* Іван Вагплевпч: крім цитованої 
в горі статі про похорони у Славаи і звісних праць у Сазоріз сезкеїю 

Мизеа, де залюбки обговорює демонольоґічні віруваня, маємо слід того 
інтересу в його листах до Срезневського4), що в тім часі теж живо зай¬ 

мав ся студіями славянських обрядів3). 

Особливо значне число всякого етноґрафічного матеріалу з обсягу 
похоронних обрядів і демонольоґії зачали приносити починаючи від кінця 
сорокових років (ґубернські) Відомсти українських ґубернїй (чернигів- 

ської і херсонської). Матеріал сей у переважній части недоступний, бо 
тодїшві часописи або позатрачували ся, або стали біблїоґрафічнимп рідко¬ 

стями, і лише де що вирятували М е ж о в у своїй біблїоґрафії, Грінченко 
в Литературі украпнскаго фолклора (з Черниг. Відомостий) та в збірці 
Изь усть народа, та біблїоґрафп Втнографическаго Обозрінія (де м. н. 

використано Відомости Херсонск. губ.) і Кіевскої Старини. Між тими 

4) Докладнїйше перечислені подібні публікації в новій біблїоґрафії 
Колодзейчика, ВіЬІіо^гайа зіохуіапогпатузіхуа роїзкіедо (Краків, 
накл. Академії Наук, 1911) на стор. 196—212. 

2) Тут між иншим статя Нисиїу (II, 119—168) передрукована 
в часта в 7-ім річнику Рггууасіеіа Ішіи з 1841 року. 

3) В першім томі, що містить богато матеріалу до української етно- 
ґрафії, розвідки Вийолупісіхуо, \Уго£Ьа і Каї, в яких між иншим згадує 
ся про стукане трумною в поріг (стор. 171), проґпостики смерти (стор. 
349—350) і викуп засудженого на смерть дівчиною (стор. 380). 

*) Лист з 24 грудня 1844 опублікований в: Матеріалах^ но исторіи 
возрожденія Карпатской Руси І. Свєнцїцького (Науково-литерат. 
Сборникь Галицко-русской Матицн, V, кн. 1, стор. 45), 

5) Про се свідчать праці: Святилища и обряди язнческаго бого- 
служенія древнихь Славянь (1846) і О язнческомь варованій древнихь- 
Славявь вь безсмертіе души (Журн, мин. нар. просв., 1847). 
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статями — як се підвіс давнїйше М. Сумцов1) — ей такі, шо мають 

нині павіть впачиійшу вартість, бо реєструють появи, які вже нппї за¬ 

тратили ся або змінили ся та звертають увагу і на поодинокі характе¬ 

ристичні факти й обряди. Так приміром у Херсонських Відомостях уміщено 
анонімну річ: Осепная родительская пли помиповеніе усоишнхь2 3) 

і статю В. Негре скула, ІІредразсудкп херсопскаго простолюдина5), 

а в Чернигівських губернс. Відомостях4) цілий ряд статпй і матеріалів 
Лїневича, Шишацького-Іллїча, Б о гу с л а в с ь к о г о і инших, 

що нераз по раз перший інформують про деякі звичаї та обряди, при¬ 

міром Шпшацькпй-Іллїч про Лубок (1852, ч. 48) і Лазаревський 

про т. зв. духовпицї (1857, ч. 19). 

Певне оживлене етноґрафічпого руху спрнчпиили заходи російського 

ґеоґрафічиого Товариства, що від 1853 р. почало видавати Згпографи- 

ческій Сборнпк'ь. Тут появплп ся зараз у першім томі дві розвідки 
А. Іванїцп (Домашній бнть Малоросса Хорольскаго уізда и других-ь 
шість Волнпской и Черпиговской губ.) і Морачевпча (Село Кобмлья 

Волинской губ.), в яких узгляднено коротко і похоронні звичаї. 
Від того теж часу пішли в звичай загальні Геоґрафічпо-статпствчно- 

етпоґрафічні огляди поодиноких місцевостпй, повітів і губерній, ЩО по- 

являють ся ще спорадично й до нині. Між иншим стрічаємо і тут короткі, 
а часто й поверховні описи похоронів та вірувань у душу н позагробове 

жите. До праць того рода належать хочбп розвідки Шишацького- 

Іллїча (Містечко Олпшевка вь исгорическомь и зтнографическомх от- 

ношепіи. Червпг. Губ. Від. 1854), Ф. Богуславського (Село Юри- 

новка вь истораческомд, ц зтнографпческом'ь отпошепіп. ІЬіД. 1855), а в 
Галичині звісні чпслепні статейки В. Илощанського (Нікоторьія 
села Галпцкой Гуси) та зладжені па конкуре музея Дзедушицкпх 

обємисті праці Кс. М р о ч к а (Зпіаіупггсгугпа, 1897), Бр. Сокальского 

(Ротеіаі Зокаїзкі 1899), А. Байґера (Рсшіаі ТгетЬохуеІзкі, 1899), 

Я. Мпколаевпча (Опис каменецького повіту) і т. д. Число подібних 

праць доволі значне: тілько переважна їх частина мимо богато обіцюючого 
заголовка не дає нічого для нашої теми і лише завдає непотрібну роботу 

для тих, що шукають. 

Перший докладнїйшпй опис українського похоронного обряду ді¬ 

стали ми щойно з кінцем сорокових літ у широко закроєній збірці' Т е- 

рещенка, Бить русскаго народа (Спб. 1848). Богатий матеріал, умі- 

6) Н. Сумцовь, Губернскія Відомостп какь пособіе изученія 
русской исторіп п зтнографіп (Кіевская Старина, 1885, Ш, ст. 391 — 399). 

2) 1848, ч. 38. 
3) 1852, ч. 12, 17. 
4) Докладні заголовки в бібліографічнім огляді. 
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щенпії у третій частині капжкп, передруковано в Трудах Тувинського, 

подібно як і виїмки з другої частини першого тому праці К. Шеп- 

ковського, Внть ІІо доля нх (Київ, 1860). Систематичний опис цілого 
похорону в формі народного оповіданя умістив II. Куліш у Заппскахх 

о ІОжиой Руси (т. II, ст. 281—90)1) з підписом Лісовик. Хоч у легкій, 

белетристичній формі узгляднено і вичерпано тут усе, то можна сказати 
про похоронний обряд. Довідуемо ся звідси не лише про сам обхід, але 

й про домашиі занятя підчас того, як мерлець лежить, про страви па 
коиашни, про завішане і про всякі дрібні снравп, якими запята родина 

в часі похорону і по нїм. 
Про похоронні звичаї на Угорській Руси перші докладнїйші звістки 

подав проф. Г. І. Бідерман у книжці: Біе ип^агізсЬеп Киіііепеп, іЬг 
\УоЬп»еЬіеі, іЬг ЕпуєгЬ ипсі іЬге ОезсЬісМе (Івсбрук, 1862, ст. 79—80). 

Автор потрафив на одній сторінці зібрати найхарактеристнчпїйший ма¬ 

теріал (прим, пересуване хатппх меблів, щоб не лишило ся па нчх нічого 

по мерци, уживане похоронного печива і соли і т. д.) і виставив собі 
свідоцтво гарного обсерватора. Його опис годить ся з пайблизшим хро- 

нольоґічно представлепєм у А н. Кралпцького, Русини ляборскіп вх 
Угорщині (Наук. Сборнпкх гал.-русе. Мат. 1865. стор. 103 —114), де 
стрічаємо також ширшу звістку цро забавп при мерци або звичай „хо¬ 

дити світити над впстертпм мерцем“, про що Бідерман не згадує ясно2). 

Характеристичні забави при мерци, звані ріжно у всяких сторо¬ 

нах (лубок, лопатки, свічене, грушка, преветє, поспжінє), звернули скоро 

на себе увагу так, що присвячено їм не лише відповідні партії в описах, 
але й окремі розвідки. Вже з 50-пх років маємо тут занотувати статю 
В. К [ о в а л ьс ь к о г о], О русско-народннхх звичаяхх (Отечеетвенний 
Сборппкь, 1857), а далі крім обговорюваних низше праць Козарпщука, 

Жатковнча, Гпатюка і Шухевпча ще й статі: Лопатки. Народние за¬ 

бавки вх Берегскомх комптаті, вх Стройпі (Місяцесловх на 1892. Вх 

Унгварі, 1891), свящ. К. С-ча, Дикая забава „Лубокж“. (Подольс. Епарх. 
Ві домости, 1898) і В. ПІероцького, Народння шри при похоронахх 
(Православная. Водолія, 1908, ч. 36). Сей замітний звичай, що колись 
мусів бути загальним3), заховав ся ще до нині' в повній чистоті лише 

’) Розділ УШ. Похорони списанння со словх поселянина, вх Хар- 
ковс.кой губерній. 

2) „їп йег 1оІ£ЄпсІеп ІХаеЬІ Іеізіеп сііе ІЧасІїЬагп йег Ігаиегпііеп 
Еатіїіе безеІІзсЬаЙ ипсі тап уегЬгіп^І зіе тії егідеііеггкіеп ЕггаЬІип- 
£еп“ (стор. 80). 

3) Загально знаний у всяких європейських і позаєвропейських 
народів. В ВеісІдНгасте ВигсЬагй’а з Вормс з XI ст. читаємо приміром: 
„еі сапіазіі іЬі (при мерци) (ІіаЬоІіса сагпдіпа еі Гесізіі іЬі заііаііопез, 
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в карпатських і прикарпатських сторонах та спорадично па Поділю, і не 
був нотований богатьла нашпнп етноґрафаян тілько через валу знайомість, 

народного жита і поверхове трактоване дослідів. 

ІІІістьдесяті роки виказують взагалі велике число статнії про по¬ 

хоронні звичаї. Крім згаданих висше належать тут недоступні мені укра¬ 

їнські закордонні праці К. Шейковського, О похоронахт> вг Подоль- 

ской губ. (Кіевскій Телеграфі», 1800), С. Аполоссова, Малороссійск. 

похорони вь Подгоренскомг приході Осгрогожскаго уізда (Воропежская 
Бесіда, 186<), Домоптовича, Чернпговская, губерпія (Спб., 1865), 

И. Трусівича, Преданія, новірья... жптелей Нолісья (Кіевлянпнь, 

1865), Пригоровського, Село Меленск (Зап. Черн. губ. статист, 

кой., 1866), І. Танського, Село Локотки (ЇМ.), Г. Ііодольського, 

ІІриходг Алексіевскій Софійской церкви (Харк. Еиарх. Відом. 1868) 

і 11. Огієвського, Обнчай увивать руки послі погребенія умершихг 
(Нрибавленіе кь Черн. Епарх. Відоя., 1868). Похорон дівчини описа¬ 

ний е статі, Великдень у Подолань А. Свпдницького (Основа, 1861, 

ч. 11). 
З Лемківщини перший опис похорону завдячуємо Олексі Торон- 

ському, що з початку проявляв інтерес до етноґрафічнпх студій. 

В статі Русиин-Лемки, уміщеній в збірці Зоря Галицкая яко альбумь 

па г. 1860, присвячено дві сторінки (414—415) лемківському похоронови. 

Хоч опис короткий і не вичерпує усего, важний він своїм теріторіяль- 

ним походженєїс, а також кількома цікавими спостереженими. Коли деякі 
польські етпоґрафп що до Галичан заявляли, що у нас народ не носить 
жалоби, то саме матеріал Торонського простує сей погляд. Тут стрі¬ 

чаємо теж замітний звичай світити воскові свічі в хлібі і робити ними 

Чиаз ра^апі ЗіаЬоІо Досепіе аЗіиуепегапІ". (Кбдеї, Іліегаїиг §е- 
зсЬісЬІе, 1894, І, 1, 54). Гл. ще А. 8сВи 112, Баз ЬбГізсІде ЬеЬеп ги- 
2еіІ Зег Міппезіп^ег, 1880, II, 407; Нотеуег. Бег Бгеізі§;з1е (АЬ- 
ІіапсІІипдеп 3. АкаЗ. А. ДУізз. іп Вегііп, 1864); РізсЬеІ, Біе іпйізсЬе 
Ьііегаїиг (Киїїиг Зег бе^ептоагі, І, VII АЬІ. 170); Теїгпег, Зіатоеп 
іп БеиІьсІПапсІ; \УеіпВо13, Аиз Зіеіегтагк (ЕеіІзсЬгіП сіез Уегеіп. 
1. УоІкзкипЗе, 1898, VIII. 447—448); 8. Кигіг, Тосіїеплуасіїе Ьеі сіеп 
Ніепгеп (ЕПіпоІодізсЬе Міііеііип^еп аиз Цпдагп, IV, 178—179); АЬе- 
кіп^, Бег Тоїе іп ОІаиЬе ипЗ ВгаисЬ Зег Убікег (у Портуґальцїв, 
БгциеИ, 1898, 206); Бга^ісе їіс-Кгаизз, Тоїептеагіипд Ьеі сіеп Мо- 
ЬаштеЗапегп іп Возпіеп (Ат Т5х[ие11 III, 22—24); Е. К. Війт ті, 
бегтапізсЬе Тоїепііейег тії ЬезопЗегег Вегйскзіс1іІІ£ипд Тігоіз (АгсЬіу 
Ійг Аг11ігоро1о§іе, 1906, V); 81о11, безсВІесМзІеЬеп іп Зег Убікег- 
рзусЬоІодіе, 1908, 681); Е. Н. Меуег, БеиІзсЬе Уоікзкипйе, 271; 
і Зет, бегтапізсЬе МуШоІо^іе, 72; і Зет, ВаЗізсЬез УоІкзІеЬеп 
588 і т. д. 
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хрест па столі та оріґіпальну терміно.льоґію поминальних дпїв, ті щпївка, 

пояипкп в тиждень, винос, обід і погребний. 

Вогато нових спостережень поробив І. Галька в другій частині 
своєї збірки: Народний звмчап п обряди яь околиць надь Збручень 
(Львів 1802, стор. 37 — 39) у розділі: 1 і охорони. Звідси довідуємо ся, 
що пі і голову мерцени не вільно давати марупи, іцоб не ловило родини, 

що двері по кппгсепю мерця замикають скоро, аби ніхто більше пе вми¬ 

рав, що мерця не везуть кобилами, аби пе стали неплодпимп, що мати 
при іюслїдиім цїлованю вертав ся, аби діти ие мерли, що землі на гріб 
ие вільно кидати руками, аби вмерлому пе було тяжко, що про помер- 

шпх говорять, що „вони вже па правді, а живі ще на крив ії", що земля 
з гробу сппнюе тугу, що не вільно молодїжн ходити назадгузь, аби не 
померли їх родичі, що нігті треба кіідатп по обрізаню з* пазуху, бо на 
тамтім світі спитають ся за ппх і т. д. (стор. 49- 41). У нього стрічаємо 
також докладний опис похоронної о.іїжп. 

Де:цо про похоронні ззпчаї і звязані з ними повіря подибуємо 
і у Грай перта, Хагузу г йусіа ЗІохуіап (Ту^осіпік тосі, 1862), 

А. ГІо дбере ского, Рггеуагйка ро. . 2арого£и (ВіЬІ. ІУагзг. 1863,1), 

Я. Ґ р ж е ґор ж ев сь ко г о, Ріезпі, роЛапіа і 2\уугсга;)е Іисіи таїоги- 

їкіе^о (ІЬісІ. 1863, IV), С. Барона а, Вау’кі, Ггазгкі... па Кизі (Тер- 

попіль. 1866, стор. 232- 235 гтсусгаіе), А. Крем ера, ОЬгг^Зу і г\ууг- 

сгауе (ВіЬІ. ДУагзг. 1867, IV), Вл. Завадзького, ОЬгагу Кизі Сгег- 

хуопє] (Познань, 1869) і у Апт. Шнайдера, ЕпсукіореЗуа Зо кгауо- 

гпахузітуа Оаіісуі (І—II, Львів, 1874). 

Про буковинські похоронпі звпчаї заговорепо досить пізно. Зробив 
се перший Гр. Купчапко, котрий довгий час, бо аж до виступу 

Кайндля і Мапастирського, був одпнокпм етнографом букогппськ'-ї Укра¬ 

їно. З під його пера вийшло кілька описів буковинського похорону, які 
можемо обговорити разом, бо переважно нема між нпмп ніякої ріжнпцї 
і автор з малими змінами друкував їх у міру потреби. Наидавнїйша статя 
в зірці Як. Гол о паць кого, Народпня пФснп Галицкой и Угорской 
Русн (Чтені.ч московські 1864—7 і окремо в другій части 3 ого тому 

1878 р.) н. з, Похоропн иа Буковині, потім перерібка в Времепипку 
Ставроппг. Инетптута на 1873 г. н. з. Народний звцчаи п обряди бу- 

ковпнско-русскаго парола (стор. 114—121), статя: Н'Ькотоіия историко- 

географнчеекія снФдФнія о Буковині (Записні Юго-зап. отд. Имп. Русск. 

Геогр. Общества, 1875, том II, стор. 64—66 і окремо) і дссловппй пе¬ 

редрук її в Буковписко-русскомь Ка.лепдари па годь 1877 (ст. 09 — 70) 

і. з. Нрагн, обичап. загадки, пословпцьі, суевірія п прч. буковішско- 

. е кого народа. Похорои, онпсапий Купчапком, в усіх розвідках доволі 
короткий, одначе віддає добре буковинський тип, який знаємо також 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 10 
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із праць Кайпдля та Козарпщука, і інтересний для нас иіж пншнм доклад¬ 

ним описом одїжп, в яку вбирає ся помершпх до гробу, і звісткою про 
мальоване дояовнин зеленим девдерй’м або вуглем. Тут у нерве довіду- 

ємо ся про „карабулї*, „зґарди" і пніиі нрнкрасп для номершнх та про 

характеристичну підставу домовини з нрутя, що знана і з ппшпх околиць 
української теріторії (прим, з Угорщини). Зрештою підходить опис Куп- 

чапка цілковито під тип описаний в нашій збірці І’усиакоа із Самушпна. 
Про похоронці звичаї принагідно пише і Соф р он Вітвицькпй 

у своїх польських працях про Гуцулів (О Нисиїаеіг, Львів, 1873 і ІІи- 

сиіу. РатісДпік То\у. Іаіггапзкіе^о, 1876, І). У нього, як і у наших 

священників, то описували похоронний обряд, представлено добре зверх- 

нпй бік обряду, який автор як духовна особа мусів бачити, але мало 
узглядиені ті я'*анніа части і прикмети похорону, які окривали ся і до 

нині окривають ся перед священником. Через те не довідуємо ся від 
автора богато1) про загально розпросторені на цілій гуцульській тері¬ 

торії забавп пцп мерцп, про які великий матеріал маємо в статях Кайндля, 

Козариіцука, Гнатюка, Шухевича і Пачовського. Поза тим виріжиеио 
у автора характеристичні признаки гуцульського похорону, як звичай 
роздавати „иоману“. трумбетлтп над отвореним віком домовини, давати 

дитині до гробу горнець солодкого молока, класти страву на гріб три 
місяці, пів року і рік но смерти (О Нисиїасіг) і вкладати до гробу 
„божу водичку“ в глинянім горщику з потока, що пливе найблпзше цвин¬ 

таря, щоби „душа на тамгім світ'і не була без водпчкп0. По раз перший 

в дотеперішній літературі стрічаємо у нього звістку про загальне замп- 

луванє наших селян до похороипнх проповідпй, які називають „прощою“ 

або з польська (навіть на російській Україні) „подзіньковаиєм" (Нисиїу). 
Про се маємо навіть дві окремі статейки Апол. Скальковського: 

Похорони запорожця вь 1772 году (Русскій Иивалпдь, 1847, ч. 32) 

і І. 0. ,ІІрощи“ або „подз’Ьиькувания11 (ІІодольскія Бпарх. Відомосте, 

1894), в яких між иншим подано взірці таких похвальних промов. 

В пашін літературі про похоропп ми взагалі могли виказати богато 
статей і збірок, написаних священниками, які мали обовязково нагоду до 
обсервацій. Крім вичислених у горі статей Площзнського, Кралпцького, 
Аполлосова, Подольського, Огієвського, Торонського, Гальки і Вітвпць- 

кого належать тут іще з обрядового становища писані праці' К. Думи¬ 

тр а шкова, Народние повірья и обичап при смерти (Руководство для 
сельскпхь пастирей, т. ПІ, сгор. 108—110) і Гр. Третяка, Народно- 

*) Автор згадує лише кількома словами, що молодїж при мерцп 
бавпгь ся пріег.4сіопка“, що називають „грушкою” (О ПисиіасЬ, 
стор. 110). 
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церковний звичай п обряди па Русп (Рускій Сіонь, 1877)1), а з новій- 

ших II. Ло нове ь кого, Сопоставленіе смиела п существа обрядовь 
п тапнетвь православпой церкви сь народними обичаямп... (Подольск. 

Епарх. Н'Ьдов. 1891) і анонімна: Свідкнія обь яническпхь вкрованіяхь 
Болинскахь крестьянь (Волинок. Енарх. Бітом. 1892). 

Як видно з дотеперішпого огляду, були майже усї названі статі 

невеликих розмірів. Більшу збірку принесли що ино Труди атногра- 

фическо-статпстической акспедиціи Ч у б п я с ь к ог о2 3 * * *), а з окрема четвертий 
том, виданий в 1877-ім році під редакцією М. Костомарова (Обряди. 

Похорони, стор. 697 -713). Матеріал Тувинського зібрано вже систе¬ 

матично і розділено Його для ліпшого прогляду між кільканацять роз¬ 

ділів: 1) Прпаітн, предв'Ьщающія смерть (ст. 697 — 698), Агонія (098—9), 

Приготовленій кь погребенію (699—700), Приготовленіе кь погребенію 
дітей (700), Прпгот. кь потреб, дівушкн (700 — 702), ІІрпготовл. кь 

потреб, жеищинп (702), ІІрпготовл. кт> потреб, старухп (702), ІІриготовл. 
кь потреб, парубка (703 -704), ІІриготовл. кь потреб, жепатого (704— 

705), Время, когда покойникь вь домі; (705 — 706), Приготовленіе гроба 
п иогребеніе (706- 710), Возвраіценіе иаь кладбнща (710), Помпнаніе 
(710—712), Самоубійца (712), Потерчата (713) і Замнраиіе (713). Як 
бачимо, автор зглядио редактор цілком слушно не відділив вірувань 
у душу і нозагробове житє від обрядів, але енпнив ся на серед дороги, 

бо говорить виравдї про душу самовбійців, потерчата та завмиранє, 

а поминає матеріал про душу взагалі, мерців і т. н. і відкладає се до 

відділу демонольоґії. Матеріали „Трудів” не усі нові: тут використано 
і передруковано найважнійшу літературу з попередніх часів, особливо 
Шейковського і Терещепка, а також і Записки о ІОжпоп Русп; через те 

могла збірка до певної міри заступити корпус похоронних звичаїв. 
Матеріал Чубписького богатнй і свіжий, а що не менше важно, зі¬ 

браний н ріжипх околицях. По раз перший, коли не числити невеличкої 

статі в КІозасЬ з 1874 р : Ро^ггеЬ дгіеска па ЕГкгаіпіе, описано тут 
декладиїйше похорон дитини і звернено увагу на се, що дитину кладуть 
па стіл, а не на лаву. В Чубписького стрічаємо ся далі з дуже важними 
звичаями, роздирати етріху над умираючим, витягати з під нього подушку 

або класти й *го на землю, щоби душа лекше і скорше вийшла з тіла8). 

1) Згадка про заупокійні обіди, комашию (стор. 601, 605). 
2) Біруваия і демонольоґія оголошені в томі 1 (стор. 1—224) і Ш 

(Народний календар). 
3) Усі ті звичаї дуже старої дати і стрічають ся у всіляких на¬ 

родів ріжиих часів. Прошу до того порівнати статі: К. \У., ЗІегЬепде 
ххегдеп аиі діє Егде £е1е§1 (2еіізс1ігіЙ дез Уегеіпез Гйг Уоікзкипде. 
Берлін, 1901, том XI, стор. 221), ДУиІІке, ОеиІзсЬег УоІкзаЬег^ІаиЬе 
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Сї звичаї з усякими змінами стверджено відтак па цілій українській 
теріторії* 1). Тут теж занотовано істповачє забав при мерцп на Поділю2) 

і підчеркнено досі не замічену, дуже важну обставину, що смерть по¬ 

криває жалобою не лише домашпих і родину, але й сусідів, а навіть ціле 

село (стор. 706). Тим належить також пояспитп й се, що і трумну ро¬ 

блять даром і не вимагають заплати за викопане ями. Між характе- 

рйстпчппмп звичаями згадує автор завязуванє в платок і вкладанє до 
гробу старусї маку, щоби мала чим бавити внуки — та ставлене топора 

на тім місцп, де лежав покійний3), „щоби більше ніхто не вмирав". 

Великий матеріал про похоронні звичаї зібрав покійний О. Коль- 

берг і оголосив його протягом довшого часу в кількох заокруглених 

збірках: Рокисіе (4 томи, Краків, 1882—89), 2луусгаіе і оЬгг§сіу хує- 

зеїпе г Роїезіа (2Ьіог дуіай. сіо апіг. кгар 1839, XIII, сюр. 229), 

Ргхешузкіе (Краків, 1891) і СЬеІіткіе (2 томи, Краків 1891 — 2). Вар¬ 

тість збірок Кольберґа не доріввуе якоетію і богацтвом Трудам Чубпя- 

ського, але за те перевнсшає їх тим, що в кождій публікації матеріал 
обмежений на невелику теріторію або й па одну місцевість. Найдоклад- 

нїйше і найліпше представлені в Кольберґа покутські похорони (І, сгор. 

205—206 і 214—223), а з окрема похорон з Чортівця (стор. 214 — 219). 

Автор зачппає від остатпїх хвиль недужого і робленя завіщаня, описує 
наряджувавє і одіж мерця, згадує, що на смерть дає ся жінкам лише 
рантухи і спідниці (замість фот), і подає пояснене, що смітє викидає ся 
в педоступне місце, щоби прохожі люди не втоптували небіщпкі в землю 
(стор. 217). Потім оповідає про забави при мерцп (про що також на 
стор. 190), роботу коло домовини і про обрядові печива та парастас, 

на який дає ся також 3—5 яблок. Врешті оипсує сам похоронний обряд 
і хвилі по похороні, між иппиїм дуже характеристичне пересаджуване 
в хаті в першу ніч по впнесепю мерця. В другій частині наводить Коль- 

берґ опис похорону з під Городепки, зладжений коротко (стор. 219—220) 

§ 724, 2асЬагіае, Еіпетп ЗІегЬешіеп Веп КорГкіззеп хує»2Іє1ієп (Аг- 
сіііу Гйг К.еІіріопз'УІзєепзсЬаГі, 1908, XI, стор. 1 о 1 —153), 8. Рогпап 
зкі (ІЬісі. 1909, XII, ст.414—15), а крім того АгсЬіу Гйг Иеіі^іопз- 
хуіззепзсЬаП, 1906, ЇХ, стор. 538 і д., Вауагіа, II, 1, стор. 322 
і МіІйЬеітег, ХоІІі- ипсі НйІГзЬіісІїІеіп (\УиггЬиг£, 1790). 

*) Стріху розривають де-не-кудо, коли чарівниця не може скоро 
вмерти. 

21 „В Подільській Губернії приходять до дому покійника пе лише 
жінки, але й нарубки, чого немз ніде на Україні. При тім заводять на¬ 
рубки навіть ігри: бють лубка. Та забава відбуваєть ся тільки при 
похоронах.,. Грають також Ііапфи.іія і Маланку..." (стор. 705—706). 

3) У Нагуьвичах по виносі трупа жінки з хати господар (муж) за¬ 
рубав сокирою поріг з боку від путра хати. І. Ф. 
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Івапом Мпкпташпном (тут звістка про обрядове зпачінє ножа і т. зв. 

відклонне), і шість пісень про смерть. Крім того розкинено доволі мате¬ 

ріалу по третім томі, де уміїцеио записи иро потерчата, самовбійцїв, 
душу, віщпваия й снн. Не менше док іадпо описаний український похорон 
у збірці СЬеїтзкіе (1890, т. І, стор. 177 — 192). 

В инших збірках Кольберґа вийшли описи похоронів дуже коротко: 

в Рггетузкіе’м прневячеио їм сторінки 51 — 54, в 2лус2а)асіі лише 
кілька стрічок (па стор. 229;, а в недавно оголошеній збірці ІУоІугі не 
згадано їх авї одним словом. Одначе иавіть сі невеликі описи приносять 

деякий новий матеріал. В Ракові обперізують дівчат рожевою биндою, 

в Іскапи наймають ііце пдачки, а в гор. Лужку припинають у середині 
домовиии крайку до віка, щоби мерлець міг собі сап отворити домовину, 

як покличуть на суд. На пзртстае дають лише горячий хліб, що ще 
курить ся, бо з иарою виходить душа помершого. 

Не мало доброго матеріалу, дотинаючого похорону і вірувань, ого¬ 

лосив Данило Лей кий в своїх статях, міщених у вісімдесятих роках 

у львівській „Зорі-1 (Нохороевй звичаї;, 1883 ; Весняин звьічаі, 1883; 

Про народнії забобони, 1884;. Зт> вированя нашого люду, 1884; Дещо 

про вовку.іаковь, 1885 і Про пебіщикбв'ь, 1890). Знаючи добре народне 
жите підкарпатських Українців з околиць Дрогобича і Самбора, умів 
автор підхопити не одну появу, яку помснули його попередники, і пред¬ 

ставити її коротко і ясио. Його розвідка : Похороннії звичаї; п обряди 
у нашого люду, хоч невелика обємом, належить до гарнїишнх і подає 
цілий ряд нових помічень. По раз перший звернув він приміром увагу 

па похорон неживих і иехрещених дїтий та повішеипків, на вигляд по¬ 

хоронного воза, на родю маку в похороннім обряді. Оріґінальні теж його 
записи про душу і померших, між нншпм звістки про випимане вікон, 
щоб мала куда душа втікати, про огненне море, через яке переправляють 

ся душі до раю і про иробиванз повішеників осиковим колом у трумнї 
перед похороном. 

Ви часу появи фахового 2Ьіоги хуіаЗошойсі Зо апігороіо^іі 
кгаіо\\7е) віджило між Поляками на иово заінтересоване етнографією 

українського народу, що було иеред тпм проявпло ся в першій іюловинї 
XIX столїтя — і назначило ся цілим рядом праць і збірників. Поми¬ 

наючи ирацї Й. Шуйського (Роїеп ипЗ КиИіепеп, 1882), Л. Стад- 

иїцької (2е2іуоіа у РоЗоІі. 51оу. ЗЬогпік, 1883 і Сііагакіег, оЬусга^е, 

оЬгг^Зу Іиііи гизкіе^о па Росіоіи. \У§Зго\уіес, 1883), Аднава (2аЬо- 

Ьопу, ріезпі і оЬгг^Зу ІиЗи 2 паЗ ггоЗеІ Запи і Йпіезіги. ІЬІЗ. 1882), 

3. Йєткевнча (ЬиЗ Роїезіа Іі’іехузкіе^о. Ту§;оЗпік рохузгесіїпу, 1884 

і 1885), численні описи Е. Хлопіцкого (прим. РоЗгб£ ро \Уо1упіи. 

Іііизігохуапу Йгіеппік, 1887; 03 Зіисгу Зо Воіди. Ту^оЗпік іііизігохуапу, 
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1887; 8іеротуе згіакі. КІозу, 1880; ІУ^сІготука ро диЬегпіі куолузкіед. 

ТудоЗпік іііизіготуапу, 1881; Рііізгсгугпа. КІозу, 1886 і т. д.) і моно¬ 

графію Л. Вайґля, О НисиІасЬ (РаглііДпік Тоту. Іаігг. 1887), де роз- 

кипєпі і деякі звістки до нашої теми, спиню ся трохи довше над важ- 

пїйшнми для пас статями Коперпїцкого, Брикчпнського і Зємбн. З чп- 

сленпїйших статей І. Ко пери їдкого з поля української етиоґрафії 
важна для нас праця: Рггусгупек Зо еіпо^гаШ Ідсіи гизкіе^о па \Уо- 

Іупіи (2Ьібг туіайотозсі, 1887, XI), написана на підставі матеріалів 
зібраних 3. Рокосовською в селі' Юрківщппї, бо лише вона містить опис 

українського похорону (стор. 140—143). Між ппшим маємо там важну 
згадку про обрядове значінє печі і діжі (щоби небіщпк не стояв в очах, 
треба дивитп ся в піч або >дїжу) та про обрядове печиво. Марупа за- 

числепа до зїль, які вільно мерцевп класти до домовини — цілком про¬ 

тивно як у звичаях иад Збручем. У Брнкчппського (Еарізкі еіпо- 

дгаГісхпе 2 Роїезіа 1УоІупзкіе§о. 2Ьіог, 1888, XII) внйшов опис похо¬ 

ронних звичаїв значно менший і неповний (стор. 93 -94), одначе і він 
не без вартостп. Стрічаємо в нїм приміром звістку про відмикане стаєп, 

хлівів і обори в хвилп, як виносять небіщика, про звичай, що зпапий 

де-не-куди на Україні і далеко поза її границями (на приклад у Поля¬ 

ків) та має авальоґію в галицькім і буковинськім звичаю ковтати до 
улпїв по смерти властителя пасіки (М. Е. Мйііег, Еіп АЬег^ІаиЬе. 

Викоту. ВіепепГгситІ, 1890, ч. 2). Тут же подана відомість про мите 
і обтиране рук по похороні, заки війдуть до хати і опис „дїдів“, свят- 

кованих у пятнсцю і суботу по Всіх Святих. За те статя Зємбп, хоч 
присвячена оппсовп самих похоронів (Етуусгауе ро^ггеЬотуе ту окоіісу 

Взгусу. 2Ьібг туіасі. сіо апіг. кга^. 1888, т. XII), не приносить нічого 
нового понад те, що констатує істнованє таких самих обрядів і в кілька 
разів розслїджуваній околици Ушпцї. 

Кілька солідних статей з обсягу похоронних обрядів завдячуємо 
6. Сїцпнському: на жаль вони мало доступні, бо уміщені в Поділь¬ 

ських Еяархіяльнпх Відомостях (Народння предсгавленія о загробном’ь 

мірі, 1880, ч. 28 і Погребальние и иоминальпьіе обряди вт. Подоліи, 

1887, ч. 9, 10). 

Досить докладні звістки про похоронні звичаї у угорських Верхо¬ 

винців подає Де Вол лан у збірці: Угро-русскй народнії пісни 1885, 

стор. 12 — 13: тут згадують ся теж звичаї у Спишаків і Крайняя. 

Деякі подробиці' для нашої темп можна далі' знайти в збірниках 
Воронежскій Сборнпкь вь память трехсотлітія гор. Воронежа 

(1886, І) і 3. Радченко (Гомельскія народиш пісни, 1888). Поми¬ 

нальним дням присвячені часописні статї без підпису: Поминки или 
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проводи в Слові (1887, ч. 53 і 54) і ХаЗизгкі \ує Ь\\го\\'іе рггесі 

Іаіу 40 в Киг)ег’і Ілуотозкі’м (1888, ч. 304, 305)1). 

Дуже обширнвй опис буковинських похоронів подибуємо в „ Науцї“, 

в москвофільській часописи видаваній у Бідпи Данилом Козарпщуком. 

В 18-ім річнику за 1889 р. поміщено тут серію етноґрафічннх нарисів 
В. М. К [о з а р п щу ка]2) під спільним заголовком: Изь буковинскихг 
карпатских’ь горь, якої перший розділ: О похоронньїхь обичаяхь буко- 

винскпх'Ь гуцуловь (стор. 350 — 363). Збірка Козарпщука має не аби яку 

вартість, бо автор довший час проживав між буковинськими Гуцулами 
і пізнав добре не лише їх зверхнє жптє, але також віруваня та загальний 
світогляд. Він сгарав ся також усюдп записувати усе вірно і не дода¬ 

вати від себе пояснень або критичних мірковань. Його опис нохорону 
докладпїиший, як усі буковинські описи, і в дечім перевпсшає навіть 

просторий опис Шухевича. Шкода лише, що автор пе помістив тут 
забав при мерци, які обіцяв оголосити деінде, і обходу поминок: тоді' 

була б збірка цілком повна і давала б нам гарний опис гуцульського 
похорону. Дуже подрібно описана у автора одїж, в яку вбирають помер- 

шпх, між нашим румунський по паші „каманяк", зшитий із чорної одїжи 
або сукна. Згадані також питомі гуцульські звичаї й обряди, що відріж- 

нюють гуцульський похорон ві і загально українського тину. Тут стрі¬ 

чаємо ся із звичаєм назначувати дім, в якім лежить мерлець, рушником 

перетягненим через вікно3), і носити на час похоронів неревязку через 
голову з чорної хустини (у мущив). Не помпнено і звичаю робити дїрку 
або віконце в трумнї, куди душа має в сорок день по смерти вертати 
до тіла або (як се знов зазначено у Шухевича) дпвпти ся на світ. 6 й 

згадка про похорон па санях, метане грошпй у воду, дві, в які найліпше 
хоронити (се одинока звістка), про комашню та про розділ і якість да¬ 

рунків. Одна лише недостача праці: лиха передача гуцульських слів 
через етимольоґічну правопіїсь4). 

*) В Галицко-русской бпбліографіп XIX столітія Ів. Е. Левппь- 
кого зазпачеиа, по словам Франка хибно, як праця І. Франка (І, 740). 

2) Гляди : Гад.-русск. библіогр. І, 964. 
3) До того звичаю, як і до згаданого нивше у Василева (неревя- 

зуватн ворота) численні паралелі у пншнх пародів. В Баденщивї заві¬ 
шують перед вікном білу хустинку, у Велохів у Бапатї уміщують на 
тпцї біле полотно, коли умре нежонатий, а червоне, коли умре пезамужпа 
(ІЧогк, Зіііеп Зег ОеиІзсЬеп, 475). Подібно в Портуґалїі (ГГ г с[ и е 11 
N. Е. II, 172). У Румунів виставляють перед хату помершого білу хо¬ 
ругов або смерічку обвішану сухими овочами або бинтами (Пасїї з, 
НосЬгеіІз. и. ТоІеп^еЬг. 3. Китапеп, 48). 

4) В передмові зазначено, що авгор уживатиме „слова п вираженій 
изь живой бесіди гуцулско-русскоп" (стор. 356). 
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Гуцульськії»!! зьпчаяип й обрядами, а між тим також похоронними, 

займає ся від двайцяти кількох літ і професор черповецького універси¬ 

тету, Р. Кайядль. Перша його робота до нашої теми появнла ся в 1889 

і 1890 році' під а аг. Біе Киїепеп іп Дег Викохуіпа (ВисЬеп\уа1<1, 1889—90, 

III, IV), паписапа до спілки з Ал. Манастирськии. Кріп заміток 
пороблеипх при віруваиях (приміром в 2 томі на стор. 31—2 Тгаиіп- 

Деиіипд і ст. 45 Зееіе), уміщеппп тут розділ: Бог Тосі иші Діє ЬеісЬеп- 

іеіег (стор. 70 — 74), упорядкований Капндлем на підставі матеріалів 
нризбиравих крил. Манастирськии і ним сахпм. Редактор старав ся роз¬ 

глянути рі і критично і додав тут і там кілька крити тих заміток і по¬ 

яснень, які вказують ще на маловправне перо початкуючого ученого. 

Так приміром назву Лубок виводить Байп іль від любити („1иЬок“ ІіеіВі 
хуоі „БіеЬезДіепзІ0) опираючи ся на мигкій вимові л у гуцульських і де¬ 

яких буковинських сторонах, та залюбкп уживає поетичних висловів, які 

не завсїди відповідають иауювому слособовп представлена (стор. 74). 

Про лубок, що иа Буковині має ще й нашу иревете, з волоського ргі- 

геріїіеге - сіорожити, пильнувати, згадує ся лише загально („Без 
АЬеікіз уегзатшгіїї зісії (ііе етасЬзепе Іл^епсі сіоз Вогіез — пісіїї 
иш зііііе ги (гаиегл, зопсіегп ги дезсіїі^еп Зріеіеп... МагсЬеп иші 
За^еп \уегс1еп сім еггаІДі, Каїзеї аиГ^ереГеп ипсі ^еібзі, ОезеІІзсЬаГіз- 

зріеіе аиГ^еіиІігі0 стор. 71). Для чужинців мають вартість переклади 
наших голосінь (стор. 71—72). Між звичаями стрічаємо дуже цікавий, 
певне старпивпіі пережиток, давати грабареви живу курку через вико¬ 

пану яму: звичай сей званий в околицях Прута на Буковині гай на га- 

лицікім Покутю. Довідуємо ст звідси, що иа Буковині садять иа цвпп- 

тарях овочеві дерева і справляють поминки ще й 7, 9 і 14 дня. 

Далеко глрнїйше і повпійше впйш іа друга праця Кайндля з обсягу 
похороппих звичаїв. ХУІІ-ий розділ монографії : Біе Нигиіеп (Відень, 

1891) під тим самим заголовком: Бог Тосі ипсі «ііе Ьеісіїепіеіег (стор. 

125 — 129), писаний звязко і певно і вичерпує добре цїшії матеріал. На 
стор. 12 уміщено й опис „грушки0 або „носеджіия;і, а в окремих розділах 
обговорено віщовані (Аіинт^еп иші Тгаит, стор. 92), вар. медицину 
(Ноіікипзі, стор 93 — 95) і демоиольоґію. 

Не так докладно описує похороііиі нрпчаї Іван Колесса в роз¬ 

відці: ХагоДгіпу.. і ро^ггеЬ її Іисіи гизкіедо (2Ьі6г, XIII, 1889), що 

увійшла відтак в українську збіріу, писану як 11-ий том Егпоґрафічпого 
вбірника І1. т. ім. Ш. п. з. Галицько-руські пародпі пісні. Воеж і тут 
крім пісень, про які анторови передовсім розходило ся, стрічаємо кілька 
нових спостережень важних для студій над похороном, як прпм. опис заходів 
сусідів та меиікаицїв села, що мають їх обезпечити перед пакостями 
з боку пебіщика. Як хто умре в селі', ставлять на порозі сокиру вісгрем 
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до поля і насмаровують чосииком хрестика иа усїх чогврьтх стінах і не 
пють також вода, іцо стеяла через віч. 

Гарно зладжений невеликий опис бойківського „погребу11 п Дндьовін 
у статі 1. Кузьова, Житє-бутє звьіча'Ь н обніа’Ь горского народу 
(Зоря, 1889, ч. 21, стер. ЗЗС). Опис не виїерпує вправдї цілого пред¬ 

мету, але підхоплює за те богато характеристичних проявів і вірувань 
і є поки що одниокпя взірцем бойківського похорону, щі в подробицях 

рі кпить ся і від загальноукраїнською і гуцульського тилу. Між харак¬ 

теристичними звичаями згадаю для прикладу обходжене стола, посипапого 
па чотирьох рогах сілю'), пропиване вдови до мерця, пращаяє з обійстям, 

порушуване збіжа, заборона виводити в селі обіраик або робити коло 
иього, як довго лежить мерлець, вкладапє горівки до гробу, однорічну 

заборону мит хату і колядувати та шаидруватп иа зиак жалоби і обер- 

таиє нарубів, вікои і двернії, щоби мерлець не пізнав своєї хати* 2!. 

Взагалі Матеріал у статі Кузьова надзвичайно важиии і цікавий і свід¬ 

чить про богаціво старих пережитків. 

В „Кіевской Старині" виступив 1889 р. М. К. Василев зі сгатею: 

Кь жалорусскИіЬ нохороиньїл'ь обрлдамь (XXV, докум., 635 — 638) і подав 
у ній низку похороииих обрядів, засисаних з уст Хиврі Юхименкової 

і Гапни Жидопекп в селі Лебедині, Чигирппського повіту, аби заховати 
деякі архаїчні побутові останки, що зникають під напором духовенства. 
Деякі в них справді варті уваги. В Лебедині обвязують приміром ворота 

червоним поясом, „щоб хазяйство не утікло", стес\югь поріг по виписі 
тіла, а повернувши домів, хватають за комин або грубу і дівчині даюіь 
у руки 20 копійок, „щоб легче ій було пройти крізь нерші мптарпі во¬ 

рота". Під Ромнами труну не переносять через ворота, а передають 
через тин. 

Доиовиснем сеї статі служить друга збірка обрядів того самого 
автора, записана ипм і його співробітниками в Лебедині, Діпжківцї, 
Шебекинї і Миколаївці, і оголошена також у „Шевській Старині" п. з. 

Малоруській нохоронньїе обряди и поьірья (1890, стор 317 — 322). 

Се справді лише обривки і доповнена, що доповнюють наші дотеперішні 
звістки про український нохорои. Тут маємо приміром згадку иро ховане 

х) „Коли вже мерця в трумиу зложили і прикрили, то с.,піють на 
усіх 4 рогах стола сіль, і родина уся умерлою обходить три рази сті і 
навколо за с.шцьом і на куждім розі і за куждим разом лижуть язиком 
сю сіль постійну". 

2) Про се йор. статю Е. Шпіц ля, ЬеісЬеттаззег ппсі беізіег- 
§1аиЬе і її Ояіргеиззеп (ХеіІзсЬгШ Лез Уегеіпез ійг Соїкзкипсіе, 1910, 
том XX). 



154 

дїтпй під порогом, смерть вагітпої жінки, забобони прпвязааі до похо¬ 

рону, забави в смерть і похоропп відьом. 

Лише кількапацять стрічок обіймає замітка В. К. у „Кіевской Ста- 

рппіа (1890, XXX, стор. 322 — 323), а має велику вартісіь, бо стріча¬ 

ємо в ній звістку про сгарпнпиіі і у пншпх пародів зпаппц звичай злпватп 

помиї і остапкп з обіду по мерци в горнець і, виливши з нього зливки 
на свіжу могилу, розбивати його па гробі небіщпка1). 

Для студій над українськими похоронами можуть дальше придати 

ся статі і праці Г. Сорок і на, Містечко Дмитровка (Сборнпкг Херсон. 

Земства, 1890), Д Булгаковського, ІІппчуки (Зап, И. Р. геогр. 

общ. XIII, 3, 1890), Манжурп, Сказкп, пословпцн и т. п. (Сборпикл, 

харьк. пст.-фпл. Общ. 1890, III), М. Дика рева, Воронежскій зтвогр. 

сборникл, (1891, м. п. повіря, пословпцї про смерть), Талька-Грин- 

цевпча, 2агу$у 1есгпісІ\\-а 1ис1о\УЄ£0 (Краків, 1893), А. Плєщин- 

ського, Вс^аггу ті^Згуггессу (Варшава, 1893 - з иограничної тері- 

торії), Очерки Малороссіп (Прпходская бпбліотека Шемякпиа. Спб., 

1893), Черпявської, Обряди н пісня С. Білозеркп (Харьк., 1893) 

і Милорадовича, Рождествевннп святки вь Лубепскомь у. (Пол¬ 

тава, 1893). 

З остатніх років девятпацятого етолїтя зазначу ще кілька статей 
про угорські похороппі звичаї, а з окрема про забавп прп мерци. Так 
появилася в 1892-ім році збірочка таких забав в Уигварськім Листку 

(стор. 184 -185, 209 - 211, 220 -221, 234-235) з описом 1) Лопарьки 
або лопатки, 2) Мельвпцї, 3) Діда і баби, 4) Жида, кози і цапа. 

5) Грушки, 6) Головенькп і 7) Ниточки. Вони передруковані відтак 
Гиатюком в Угро-руськпх духовних віршах (в Записках II. Тов. ім. 

Шевченка, 1902, ХЬУІІ. стор. 112—110) з додатком 6 иовпх забав: 

Дїдо, Сусіда бавптп ся, Везти сіль, Шийку бити і Лопатку бптп (стор. 

ПО—118). Мало матеріалу для самого похоронного обряду, а зпов до¬ 

кладний опис забав при мерци принесла далі анонімна статя: Обь 
Угроруссахг (Наука, 1893, XXII, розділи похорони, стор. 20 — 22 

і Опроводь, 22— 27). Крім Лопатки. Опроводу і Жида згадують ся тут 
забави в Торг, Купців, Ізводителя, Шута, Турпю, Мельника, Дїда і бабу 

і Папщпиу. Остатиїм описом иохоропу з угорської України єроздїі: По¬ 

хорони в статі 10 р. Жатковича, Замітки егаоґрафічні з угорської Руси 

(Етноґрафічипй, Збірник II, 1890, стор. 23—26). І Жатковпч звертає 

0 Гл. Абрамовг, Пережитки трупосожжепія (Живая Старппа, 
1906, т. І, отя. V, стор. 2) і Н. Макаренко, Одпищ пзг старпнвих'ь 
обичаевь (ІЬіЗеш, 1907, XVI, вин. 1, стор. 1). В трохи ипшім значіию 
у О. І. Михалевпча, Моя вандрівка в Полісе — край чудес (Неділя. 
Лїт.-на_\к. тпжневник. Львів, 1911, ч. 29 і ЗО, стор. 8—9)". 
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більшу увагу на забави при мерцп, яких „тілько буває, що з них можна 
цілу книжку списати" (ст. 25), та подає опис забави в Бабу і діда та 
в Опровід. На Угорській Русп, у Мараморощпнї, беруть єлей лише ті, 

що не мають надії видужати; при тім позирають на євангеліє, чи є в нїм 

богато черленого письма: як ного мало є або зовсім нема, то хорий 
певне не встаие. При тяжкім скопі кладуть хорого серед хижі. Тіло 

накривають білим полотном, па якім вишивають чорні хрестики; коло 
варошів купують уже осібні покривала на умерцїв. Се т. нв. у Німців 
ЬеісЬепійсЬег, що прпймилп ся теж і у Словаків, а певие звідси дістали 

ся і до угорських Українців. З між ипших звичаїв варта ще згадати, шо 
декуди прпвязтють до хреста рушник подібно, як се діє ся на Україні 
і на Буковині. Се одна з паралель до статі В. Данило в а, Изл> иарод- 

пой жпзпн вл. Малороссіп (Живая Старииз, 1909—1910) і заразом від¬ 

повідь на питане Гпатюка в Зан. Наук. 'Гов. ім. Шевченка (1911, 

т. 104, ст. 217 — 218)1). 

Старпннпй оішс похоронів із Крехова, Жовківського повігу подав 

В. Герасимович у Правді з 1894 року в розділі: Похоронок, поминки 
довшої розвідки : Народні звичаї, обряди та пісні (ст. 405 - 408). Тут між 
ппшпм дані про кошти похоронів, оплати понови й дякови та винагороду 

жебрачці за прибиране і замітане підчас похорону. Комашин зве ся тут 
„конзоляціею" подібно як і в инших околицях середної і східної Гали¬ 

чини на північ від Дністра. 
ІІрегарнпп матеріал маємо далі в книжці В. Яетребова, Мате¬ 

ріали по атнографіа Новороссійскаго края (Одесса, 1894), яких я па 
жаль не мав під рукою. Похоронні звичаї узгляднює і В. Іванов 

у Харьковскомь Сборникі; за 1895 р. при описі поодиноких сіл. Дрібні 

причинки дало теж Житє й Слово за 1895 рік, а з окрема статя 
М. Зубрпцького про Кіндратів. Більше вірувань про душу як похо¬ 

ронів дотикають праці Добровольського, їдкі ЬгиЬіезготузкі (стор. 
212, 213—4) і Буї ля, Лиз Зет гиіЬепізсІїеп УоІкз^ІаиЬеп (2еіі- 

зсІїгіГІ Гйг озіегг. Уоікзкипсіе, 1895). 

Величезпа збірка Б. Грінчеика, Зтиографическіе Матеріали 

(З томи, 1895- 1899) може в неодвім придати ся дослїдвикови україн¬ 

ських похоронів, але пе має одноцїльного опису. Матеріал розкинений 
тут по всіх трьох томах: у першім томі зібрано прпмітп про смеріь (ст. 

22 — 23) і демоно.іьоґічпі оповідана про відьми, упирів і т. д. (ст. 52, 

57 і д.); в другім уваги в розділі: Смерть. Мрець (ст. 24—25), записані 
М. Грінченковою в Харківській Губернії, записи про Мерців (ст. 92 - 107) 

а) Таких паралель можна би навести далеко більше. Що до Гуцу¬ 
лів гл. Шнайдер, 2 кпуи Нисиїоху (їдкі, XIII, ст. 108). 
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з бібліографією літератури і оповідане „Спи батька на лубку вивозить" 

із додатком передруку статі Шншацького-Іллїча „Лубок" з Черниг. губ. 

В’Ьдоя. (1852); третій том місгпіь між пншпм пісні про смерть. 

Про похоронні звичаї иа Україні' має далі після рецензій згадувати 
і В. Шеаякін у пяіім томі збірки Русская Земля: Очерки Малороссіи 

(Сиб., 189(1). Кілька заміток про похоронні обряди угорських Русинів 
поробив Г р. Кунчанко в анальоґі тім творі: Наша родина (Відень, 

1897, ст. 215). 

Друга полоішиа дезять іесятих років ирпиесла кілька гарних описів 
похоронів Ьіиьк.)вськоіо, Милорадовича, Ящуржинського, Малинки, Мрочка 
і Ленчевського 

Праці І в. Ніпьковського, Смерть, погребеніе и загробная 

жизиь по иоиятіимг и віровапіямт, иарода (Кіевекдя Старина, 189(1, IX, 

ст. 229—2б 1) належить до иаіїиовиїйших оглядів, які до тепер появпли 
ся і визиачаєть ся богацівом та свіжістю матеріалу. Її вартість підно¬ 

сить іце ся обставииа, що записи роблено иа невеликім просторі, бо 
лише в двох повітах і значено назви оповідачів. Автор поклав собі зав¬ 

дане згрупувати зібрані просто з уст народа иовіря, обрядп і звичаї, 

що відносять ся до саерти чоловіка і його похорону “ (ст. 230) і поділив 
свій матеріал на 14 розділів, яких заголовки наведу в ціло ста, щоб дати 
понять про зміст збірки. 1. Сповид'Ьііія. предвіщающія смерть (231—3). 

II. П, іедзнамеаованіе смертп (233 -4). Ш. ІІредчувствіе смерти (234—5). 

IV. Представленії; н ірода о смеотіт (230 —8). V. Повірья п обряди при 
смерти челов'Ька (238 — 43). VI Обряженіе покойпнка п прпгоіовленіе 

кт> похоронами, (244 — 0). VII. Разорптельаьій обьічаїї (240 -8). VIII. 0- 

бря.іи при смертп и погребеиіи парвя пли дівушкп (249 - 50). IX. Оила- 

киваиіе умерлим, Нричитаиіе п голошеиіе падь нокойивками (250 - 2). 

X. Еще похороииьіе обряди п обичаи (252 - 5). XI. Похорони (255—о). 

XII. ІКмпики (250 — 7). ХШ. Послі» похорон’ь (257 - 260). XIV'. Пред¬ 

ставленій народи о загробиой жпзнн (200 —201). Найбільше матеріялу 
дає автор про нроґностнки смерти і остатні хвилі умираючого: важні 
його замітки про видатки звязаиі з похороном у староконстаитииівськ;м 

і заславськім повіті волинськії Губернії. 

Сухо і короіко, без довших вставок і оиовітаиь, ііереняівх впрост 
з уст народа. описує лубенські похоронні звичаї В. Мплорадович 

у статі: Народіте обряди п пітсип Дубеискаго уФзда Полтавской губ.1) 

(Сборвпкь харьков. ист. фил. Общесівл X, 1897). Актор старає ся на 
малім місцп датп як найбільше змісту і тому, де лише можна, Групує 
разом подібні появи і вяже їх не зважаючи на легкість вислову. Його 

х) Стагя знана теж н. заг. Сборникь аалорусскнхь иЬсеиг. 
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збірка читає ся проте тяжко і по видержує порівняна з способом оло¬ 

ві.іапя Нівьковського або Лепчевеького, але дає 8а те велику силу важ¬ 

ного і добре яґруповапого матеріалу з наведенєя його походженя. НаіІ- 

новпїйшпй вступний розділ: Сни п собитія, прелв-Ьіцающіе ненріятпостп, 

страданія, боліізпи и смерть Гст. 7—10) і остатній: Похоропннн плачі 

(ст. 177—223), що представляє найбільшу до тепер зб'рку голосївь (94 

пісні); напважпїйші оба середні розділи: Погребальний обряді, Лубен- 

скаго уЬзда (ст. 164— 172) і ЗаяЬткп о погребальпнгь обикновеніяхт, 

(ст. 172—177) і без них не обійде ся ніхто, хто хоче ропслїджуватп 
наші похоронні обряди. В порівнаню до дотеперішппх статей дає праця 

Мплорадовпча стільки нового і важного матеріалу1), шо годі виріжпптп 
його в нашій короткій розвідці. Замітки о погребальних!, обикповеніяхь 
присвячені (порівняному) пояспепю отсих звичаїв: 1) ставлене водн і го¬ 

рячого хліба на вікні побіч покійника та приготовлене кавуна і обіду 

в честь помершого; 2) вкладанє грошин і річий в домовину і могилу; 

3) похорон парубка і дівки в строю молодого і молодої; 4) запиране 

воріт, віком і дверпй дому по виносі тіла; 5) очищепє но похороні 
і (і) представлене душі. Для пояснепя послу гує ся автор радо звістками 
про т. зв. примітивні племена, а дуже мало внкорпстовує матеріал про 
європейські народи. 

2хуусга]е і оЬгх^сІу роргхеЬохуе Кс. Дірочка в розвідні: 8піа- 

Іупзгсгугпа (Рггетсосіпік паико\ху і Іііегаскі, 1897, XXV, ст. 587—95) 

належать до кращих у польській літературі і містять доволі богатий 
МаТерІЯЛ, шо дуже підходить під буковинський тіш похорону." Працю 

Дірочка патежнть впріжпити тим більше, шо ана іьоґічпі і рівночасні 
польські монографії Байґера, Сокальського і пншнх (про східво галицькі 

повіти) не мають для нас великої вартоетп. Будучий систематик україн¬ 

ського похорону знайде у Дірочка також богато нових полічень, яких не 
згадано в дотеперішній літературі, між тішим опис забав при мерпп 
І Пробн голосінь. 

Праця Малппкп: Малорусскіе обряди, повірья и зап.тачко при 
похоропахт, (Зтнографич. Обозрізпіе, 1898, ст. 96—107) і додаток до 
неї: Дополненія кл, свЬд Ьніямт, о заплачкахь вьМалороссіп(ІЬіс1ет,XXXIX, 

ст. 151 — 152) є збіркою коротких записок, пороблених у ріжппх місце¬ 

востях української теріторії. Маємо тут наперед короткий опис похоронів 
з Ахтпрського повіту (Харківської Губ.) і три прозові голосїня (по бать- 

ковп, матері і чоловіцї); далі матеріали зібрані в Ніжинськім повіті 

1) Приміром про улекшенє смерш, коржики з медом, кидане грошнй 
в переконану стару могилу, страви на поминках, спджене жіпок над ка¬ 
нуном. окремі форлп жа.тобп, вигляд кладбпщ і т. д. 
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Чернигівської ґуб. Кл. ІІпрожвпковою (дві замітки і два голосїня), Алевт. 

Малинкою (11 голосінь із Монастпрщинв) і Ал. Вербпцьксго (опис по¬ 

хорону і 3 голосїня, ст. 100—ЮЗ), но них пе важна замітка і одно 

голосїнє записане І. Локтем у Борзнї, Чернпгівської ґуб. (ст. 103), а на 
ківдп 2 голосїня віршом із Кролевецького повіту, Чернигівської ґуб. (за¬ 

писані Во.юішшеькою в селі' Алгеиівдї) і 11 прозових із Маріюиольського 
нов. Херсонської ґубериїї. В доновненях иадруковані два голосїня за¬ 

писані в Мрииї. ніжинського повіту. 

З того самого повіту, що у Біпьковського, походять матеріали ого¬ 

лошені Ленчевськпн у статі: Похороииие обряди п пов’Ьрья Сгаро- 

копстапт. у. Волипской губ. (Кіевск.ія Старина, 1890, VII, ст. 70—78). 

Все-ж е між одним і другим обрядом деякі ріжипцї, які варта було 
заиотуватп. 

Усім тим описам апї трохи не дорівпує недокладний і без відпо¬ 

відного підготовлена зроблеиий опис II. Шнапдра у статі: 2 кгауи 

Нисиїбоу (ЬиД, 1899, V, ст. 844—5). Автор бачив не одно і показує 
вамилуванє до предмету, одначе ще більше пропустив або схопив недо¬ 

кладно. Як нрпиагідиий збирач позаписував річп знапі, а що іірше пе 
встеріг ся від неточностей, а навіть помилок. 

Нічого нового і лише коротка зіставлене знаиого матеріалу при¬ 

носять статі иро Українців, поміщені в видавництві ОзІеггеісІг-ІТп^агп 

іп \Уог1 гіпсі Віїсі у томах присвячених Галичині (XIX) і Буковині (XX). 

Опис похоронів у статі А. Манастгірського, Біе КиІЬепеп (209 — 

271) є лише повторевєм давиїйшої праці (з задержанєм етнмольоґії „1п- 

Ьок“ від любити); статя Кайндля, Віє Нигиіеп (Викохуіпа, ст. 271 — 

282) це згадує нічого про похорони; в довшій розвідці Ол. Бар вій¬ 

сь кого, Баз УоІкзІеЬеп сіег КиІЬепеп (баїігіеп, 376—440) обговорено 
похоронні обряди вірно, але ие зовзїм докладно (412 — 414). 

Доволі систематично упорядкованого матеріалу дають збірки на¬ 

роднії вірувань Ф. Колесои : Людоьі віруваня на Нідгірю (Етногра¬ 

фічний Збірник, 1898, V) і І. Франка (ІЬісІ); піц словами душа, 

мрець, нігті, потон.іеник, самовбіияиця, слабість, смерть, соп, страччуки 
і певішеїшк стрічаємо тут зіставлене найважнїйших підгірських вірувань. 
Подібний матеріал маємо теж у збірках Волинь (Ііочаїв, 1899) і В. 

Р’Ьзанова, Куреній Сборникл, (2 томи, 1902, особливо у другій 
частині). 

Як додаток до публікацій Ч^рнигівського Земського Сборипка по- 

явнла ся збірка Б. Гріиченка, Из'ь усть плрода (Чернпгів, 1900), 

в якій оголошено богато передруків до нашої темп. Між нншим маємо 
тут описи звичаїв при похоронах, нроґностпкн смертп, свічена (з Бе.іелуї 

Впятинського нов.) (ст. 25—30. 130), оповідана про мерців (розд. V» 
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ч. 165 - 174 і ст. 428 — 9) і иншпп матеріал з поля демоаольогії. В Зем- 

скім Сборппку Черпиг. губ. оголошена далі розвідка А. Лїсовського, 

Оппсаиіе села Гайворона (1900, стор. 41—54), де згалує ся і про 

похорони. 

В анальоґічній до ОзІеггеісЬ-ІІпдагп іп \УогІ ипй Віїїі російській 

збірці Семенова: Россія, присвячено також ї9 стрічок оппеовн укра¬ 

їнського похорону (в 7 томі п. з. Малоросія, в розділі Я. Ф. Отав- 

ровського, РаснредГленіе населепія Малороссіп по террпторіи, его 

згнографнческій составі, бить п культура, ст. 120 — 1); тільки він надто 
короткий і згадує ся тут лише для бібліографічної докладностп. 

Гуцульщпна дожила в двайцятім столїтю двтх описів иохоропу, 

Шухевича і Шнайдра. Опис В. Шухевича у моноґрафіі Іуцульщпна 
(Материяли до укр.-руської етнольоґії, т. V. ст. 241 —255, розділ XVI. 

Смерть), що вийшла також у польськім перекладі (Львів, 1902 — 9, 5 то¬ 

мів), віддає докладно перебіг цілого похоронного обряду і є добрим 
завершене» усіх дотеперішніх статпй про Гуцулів. Шухевпч дає також 
найбільше до тепер число „пграшок при грушці“ і описує отсї з; бавп: 

Зайпц, Шукало сосокало, Коза, Сорока, Білпця, Стільчик, Діди, Двірник 
і джурат, Перстепєи, Огарчпк Скіпка, Впса, Піжмурки, Вуглик, Млпа, 

Вірменин, Склівка, ІІєц, Гліг, Королі, Солімкз, Обручка, 'Ірюхан, Вогонь. 

Деякий матеріал наведений крім того в пнших томах (приміром похорон 
дївчпнн прп весїлю, вірувапя при демонольоГії і т. д.). Між ілюстра¬ 

ціями поданий образ похоронного походу, трираменного хреста і цвинтаря. 

Онпс Шнайдра (Бші рескєпійупзкі. Бий, 1907, XIII; на стор. 

106 - 109 ро"ггеЬ) тим разом докіаднїйшпн і кращий, вееж такп не 
згадано в нїм ані словом про прогностики смертп, остатні хвилі неду¬ 

жого, нараджуване мерця, новіря, коли небіщпк лежпть па лаві, голосїня 

і т. д. З численних забав прп мерци оішсапий лише япрочохан“ (т. є. 

лубок або лопатки) і „перетіиець". 

Коротенько, на одній сторінці оповідає про український похорон В. 

Бабекко, в розділі: Похорони, статі: Згнографпческій очеркі иароднаго 

бита Екатерпнос.іавскаго края (1905, ст. 103 —104), а далі подає по¬ 

дібні звістки і про тамошннх Нїмцїв-менонїтів. 

ІІохоронпнх звичаїв дотикають далі праці II. Н е с т ер о в с ь к о г о, 
Вессарабскіе Руспви (Варшава, 1905), аноніма, Оппсаніе с. Середня¬ 

кові Гадячскаго у. ІІолтавскои губ. (Ііолтав. Кпархіал. ВЬдомости, 1905), 

6. Казимірової, Ии свадебпихі, роднялихі н похороннихі обрядові 

ІІодольской губ. (Зтнографпч. ОбозрГиіе, 1907, 208 — 210, про похорон дуже 
мало на ст. 209—210), І. Франка, Галицько-руські народні приповідки 
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(Етноґриф. Збірник, т. X, XVI, ХХШ, XXIV, XXVII)1) і П. Іванова, 

Жизнь п поЕ'йрья крестьянг Купянскаго у. Харьковской губ. ССбпрпвкь 

Хнрьк. Ист.-фпл. Общ. XVII, 1907 і Згнограф ОбозрЕніе, 1908), де па 
ст. 106-108 поданий опис проводів. 

Чимало матеріалу оголошено або обговорено у зб рцї, Дитина в зви¬ 

чаях і віруваннях українського народи. Матеріяли зібрав М р. Г. Обробив 
др. З єн он Кузеля (І, 1900, II, 1907), а в окрема у вступній роз¬ 

відці підписаного: Вступні уваги. Крім розділів: Смерть поліжппцї і ди¬ 

тини (І, 59) і смерть і похорони малої ліпшій (II, 07—08) маймо тут 
замітки про душу дитини (І, ІЗ), вороженє з дптинп (І, ЗО), неживу 

дитину (II, 42 , долю (І, 29), і оповілапя: Про душу дитини (І, 100—1), 

Жінка на другім світі (І, 176), Плач дитини віщує не щастя (II. 123), 

Чи була дитина перед уродженка па світі ? (І, 89 -90), Звідки бере ся 
дитина? Душа (І, 90) і т. д. 

В остатніх роках займпв ся збпранем і студійованеє похоронних 
звичаїв і автор сеї статі та оголосив у иорозуміпю з Етноґрафічиою 
Комісією II. Т. ім. Шевченка Квестіопар в справі збираия похоронних 
звичаїв2), що викликав нове заінтересоване похоронок і ряд окремих 
описів, які Й друкують ся в отеїзі томі. 

З похоронним обрядом звязана віра в душу і позагробове жить3) 

і тому мало котрий дослідник похоропу поминав їх у своїх збірках 
і студіях. Одначе дотовані до тепер праці не вичерпують цілого мате¬ 

ріалу, бо багато збірок і статей дотикає лише вірувань у душу і духи, 

що від давна цікавили наших етнгґрафів. Обширна царина лемонольоїії 
заступлена у нас цілим рялом ріжпородпого матеріалу, розкиненого по 
всяких працях і впданях (але не зібраного ще в цілість і не оцїнепого 
з научпого боку); не маючи змоги переглянути йою докладно, я всеж 

таки вичислю напважнїйші річе, що мають звязь із нашою темою4). 

4) Приповілки дають також цікавий матеріал, до тепер мало вико¬ 
ристаний. У Франка крім самих приповідок допікаючих похоронів (під 
словом слабий, слабість, смерть 82 приповідки, енптп ся 144 прпп., 
хороба і т. д.) богато вірувань. У Нозі пса, (Украйіпскі приказки. 
Нетерб., 1864) подібного матеріалу апачно менше. 

2) Хроніка Н. Т. ім. Шевченка, 1909, ч. 39, ст. 37 — 38. — 3. Ку¬ 
зеля, Про потребу і техніку збирана етпоґрафічнпх матеріалів (Діло, 
1909, ч. 156 і окремо стор. 15—16). Українська Хата, 1909, ч. 6, 
В справі збираия етнографічних матеріалів (Буковина, 1909, ч. 153 
і окремо ст. 11- 12). 

3) Про се методольоґічпі замітки у А. Котляревського, О погре¬ 
бальних! обрядахг (ст. IV—V). 

4) Дрібні її ні і замітки і збірки наведені у бібліоїрафічпім додатку. 
Зіставлене літератури взагалі у М. Су м ц о в а. Колдуни, вЕдьмн п упирн. 
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Сюди належать звісні збірки Новосельського, Ьші икгаіпзкі 
(2 тони, Бильно, 1847) і Н. Маркевича, Обмчаи, повірня... Мало- 

россіянь (Київ, 1860, м. п. проґностики смерти), статі Аоанасьева, 

Народньїе суевіірья и пов'Ьрья (Фплологич. Записки, 1868, ПІ—V) та 

Н. Кареева, Мивологическіе зтюдьі (ІЬісІет, 1873, між иншим розділи 
т. 1. Душа і II. Миеологпч. представленій о загробной судьбк души) 

і замітки всяких авторів у Науці з 1874 і 1876 р. (м. и. статя 
Г. Гальки, О пов'Ьсельнпкахь и другихш самоубіицях'ь). Богатий ма¬ 

теріал про душу і духів приносять далі: Малорусекія народвмя нредапія 
и разсказм Драгомапова (Київ, 1876, особливо оповіданя про мерців 

ст. 62 — 67) і Трудьі Чубпнського (приміром І, 47, 200—203, 205 — 6, 

425—432; II, 410—420, 422 і т. д.). Українській демонольоґії при¬ 

свячена праця І. Левпцького, Світогляд українського парода (Львів, 
1877), що нині вимагає основної ревізії. Українські віруваня використані 

і в огляді Махаля, Хакгез зІоуапзкеЬо Ьаіезіоуі (Прага, 1884). Мало 

причинків подають до нашої теми збірки А. ЇІодбереського, Бешо- 

по1о<*іа Ішіи икгаіпзкіе^о (2Ьіог теіасі. 1880, IV) і Рулїковського, 

2арізкі еіпо^г. 2 ІІкгаіпу (ІЬійет, III). Найбільше ріжнородпого мате¬ 

ріалу завдячуємо П. Іванову. Крім збірок і статей більш загального 
змісту* 1) належать тут дві окремі статї: Кратній опериш воззріній... па 
душу п на загробную жпзеь (в Огчеті о засіл. Ярослав, арх. сьізда, 

1887) і Очеркт. воззріній... (Сборникь харьк. ист.-фпл. Общ. XVIII, 

1909), до яких підходить змістом статя Кайндля, Біе Зееіе ипсі іЬг 
АиІепІЬаІізогІ пасії Зет ТоЛе іш \то1кз§1аиЬеп Зег КиПіепеп ипсі 

Нигиіеп (СІоЬиз, 1893). І у Іванова і у Кайндля зібрано дуже богатий 
матеріал про душу, її пробуване но смертп і взагалі про нозагробове жптє, 

а побіч того узгляднено і похоронні звичаї та обряди. Повнотою звісток про 
душу і духів впзпачаєть ся розвідка Д. Л енного, Про неббіцпкбв'ь (Зоря, 

1890), де зміст далеко ширший, вїж се заповідає заголовок. Крім віру¬ 

вань про душу маємо тут опис важнїйшпх похоронних обрядів, а пере¬ 

довсім обрядів і вірувань, звязаних із небіщиком. Ріжнороднпй матеріал 
оголошено в: Матеріалах^ для зтнографпческаго пзученія Харьков- 

ской губ. (1893 — 5, прим, про мерців і вовкулаків) і в Житю й Слові 

Вибліографнческій указатель (Сборникт. харьк. ист.-фил. Общ. Ш, 1891), 
в Грінченка, Зтнографич. матеріали, II, 1897, ст. 105 — 107 про 
упирів, і ходженє мерців, ст. 128—140 про відьми, вовкулаків і т. д.) 
і в Сумцова, Малюнки народного життя. Харьків, 1910. 

*) Кое что о вовкулакахш, 1886; Народння представленій и в'Ьро- 
вапія, 1888; Народи, разсказн о долі, 1892; Народнне разсказн о відь- 
махш и упиряхь, 1891; Изь областп народнихш малорусскихт, легендш, 

1894 і Вовкулаки, 1900. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 11 
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за 1890 рік (про душу, ирпчпип сяертп, нявкн, мерців, етратчата і т. д.). 

Цінні заііисп прпноспть Бугель у статі: Аиз йет гиіїлепізсіїеп Уоікз- 

"ІаиЬеп (2. І. бзі. Уоікзк. 1895) і Грінчеико в своїх Втногр. Ма¬ 

теріалах. Не можна теж поминути невеликих заміток Б і н ь ко в с ь ко г о, 
про вовкулаків, осипу і т. д. (Кіевская Старина, 1894—8). Ногатий 
матеріал зібрав, поґрупував і оцінив критично Б. Мплорадович 

у: Замітках?, о малорусскон деконологіи (Кіевская Старина, 1899); для 
нашої теми важний тут 1-ий розділ: Про мерців (ЬХУІ, ст. 19(3—204). 

З під його пера вийшов теж опис смерти відьми (Украпнская відьма, 

К. Стар. 1901, ЕХХІІ). В найновійших часах прегарні матеріяли зібрав 

і опублікував В. Г п а тюк у: Галицько-руських нар. легендах (Егноґр. 

Збірник, 1902, ХШ) і в: Знадобах до галицько - руської демонольоґії 
(Ібісі. 1903, XV), особливо в розділах V: Смерть і хоробп (ст. 114 — 123), 

VI: Мерці (ст. 124-143) і VII: Покутники (ст. 144-148). Дрібнїйші 
замітки стрічають ся теж у Народнім Календаря Дпкарева (Матеріали 
до укр.-руської етн. \І) і в працях та замітках В. Камінського, 

Кь пародіюй демонологіи (Кіевская Старина, 1906), 3. Кузелї, При¬ 

чинки до нар. вірувань (Записки Наук. Тов. ім. Шевченка, т. 80), Ко- 

сїнського1), Д ау ко ту ігитпіе (ЬшІ, 1909) і В у .даше в а, Украни- 

скій народ?. (Кіеь'ь, 1909). В 1909 році появпла ся вкінцн збірка 

А. Онпщука, Матеріалі до гуцульської демонольогії (Матеріяли до 
укр. етн. XI, 1909), що містить між ппшпм проґностпкн смерті! (стор. 

19—20) і матеріяли про душу (ст. 47—50), мерців (51—54), повіше¬ 

ників (55), иотоиельників і нявки (56—59 ). 

Крім тих загальиих праць маємо іце до занотована кілька па спе¬ 

ціальні темп. Вірувапя про зампранє (лєтарґ) записані у Куліш а 

в Записках?, о Южной Русп (Бабуся з того світу, иередр. в Читанці 
рускій, І, 18/6), у Ястребова, Какь баба замирала (Кіевск. Стар. 

1894, т. 47), в ДСптю й Слові (Як душі з того світа вертають ся, 

1895, Ш), в Науці з 1895 р. (в замітці Козарніцука) і у Бінь кой¬ 

сь кого, Нзь обласли народних?. вірувати о виходщхг сь того світа 

(Кіевск. Старини, 1902, т. 78) та пояснені Сумцовом у: Культурних?, 

пережпваиіях’ь (Кіевская Старпиа, 1889, XXVII, ст. 318—20)2). 

Про характеристичний Наш порт на тамтой світ доносить Буко¬ 
вина з 1895 р. (ч. 82). 

3) Пор. Магііп Р. N і 1 з з о п, Баз Еі іпл Тоїепкиїї сіег АНеп. 
(Агсіііу Гйг Ке1і»іопз\УІззепзс1іаГ1, 1908, XI, ст. 530 -46). 

“) У Великім Зерца її, Повість о нікоем?. кузнеці умершемь п паки 
вь животь возвратившемг ся (Владиміровг, Великое Зерцало. Москва. 
1884, приложеніе). 
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Маємо і у нас паралєлю до загально розповсюдненого віруваня1), 

що деякі частіш мерця (палець, товщ) помагають злодіям: про се свід¬ 

чить и. п. сгатя: ІІохищепіе части трупа для помощп прп вороветві 
(Кіевлянпнь, 1876, ч. 103 і 1878, ч. 43) та дві доипси А. Лпт ви¬ 

нова в: Земск. Сборн. Черниг. губ. (1900, І) і аиопїма в: Жизни 

н ІІскуссгві (1899, ч. 126). 

Про „обпдящую свічу" інформує Сумцовж у Культурньїхж ІІе- 

режпваніяхь, (1889, XXVII, ст. 590 — 1): до того належить ще додати 
характеристичну доппсь із Винницького в Кіевскомь Слові (1898, 

ч. 3632). 

Загально розпросторена віра, що не належить тужити за мерцем, 

бо се для обох сторін некорисно: особлпво-ж турбують мерця слезв 
родини Про се крім згадки в деяких описах похорону2) статя Віни¬ 

кове ь кого, Изх области народних^ віровавій (Кіевская Старина, 

1902, т. 78і і відповідний розділ у Культура. Ііережпваніях Сумцова, 

(Кіев. Стар. 1890, XXXI, ст. 59 — 60). 

Із статі Кж неторіп старихж обнлаевж на Вольти (Кіевская 
Старина, 1901, т. 75, 15—18) довідуємо ся, що в новозбудованій церкві 
скорше мусить відбути ся віичанє ніж похорон3}. 

Про їду для померших трактує статя Н. Абр[ам о в а], Ііпща 

нокойникамж у соврежеинихж малорусеовж (Живая Старина, 1907, XVI)4). 

*) Гл. приміром Ріозз, Баз Кіпсі. 2 вид. І, ст. 101 — 2; Ко- 
ІііепЬасІт, УоІкзІйшІісЬез аиз Зет Сапіои Вегп, 1876, стор. 11; 
В. Яповичж, Пермяки (Живая Старина. 1903, стор. 151); Кбіііег, 
Кіеіпе ЗсЬгіГІеп, III, стор. 279—292; Егк-Вбіїте, Ьіесіегіюгі, І. 
ст. 199 — 201. 

2) Драгомапов, Малор. пред. п разеказн, сг. 391: Лепкий, 
Про иебіщпковж (Зоря. 1890, ч. 11і. Для иорівианя гт. Ріозз, Баз 
Кіпсі, 2 вид. І, ст. 96: Ьеуеп. 2иг Епізіеііипд сіез МагсЬепз (Агсіііу 
Сиг Ваз Зішііипі сіег пеиегеп ЗргасЬеп, СХІУ. ст. 12; Егк-Вбіїте, 
І, ст. 604—о; КеизсЬ, Заарзп без ргеиззізсЬеп ЗатІапДез (Кенїґс- 
берґ, 18НЗ, ч. 48); Огітт, Магсіїеп, 109; бгітт, АИДапізсІїе 
ІІеІсіепііесіег, ст. 73: Носк, Уашругза^еп, ст. 8; \Уас к ег п а£е І, 
Кіеіпеге Зсітгіїіеп, II, ст. 399: Уегпаїекеп, Муіііеп ипсі ВгаисЬе, 
1859, ст. 77 — 9: <1. Рзісітагі, Ья ЬаІІаДе Де Ьепоге еп Сгесе (Ріетие 
Де Г Візі. Де геїі". IX, 1884. ст. 38і. 

3) Про живі жертви при будовах не маємо звісток. 

4) Крестьяппнь, ІІвж деревепекпхж наблюдепій (Жпвая Ста- 
рпиа, 1906, XVI, стор. 18); Тії. Vо 1 коV, Зееіепзреізип" Ьеі Деп 
ЛУеіззгиззеп (Ат ІІгдиеіІ, 1896, VI, ст. 25 — 27); К. 4У е її г її а п, 
Ьеісіїепзсіїтаиз (ХіеДегзасЬзеп, XII, ст. 400); Раиі Загіогі, Уо- 
£е1\уеіДе (2еіізс1іг. Дез Уегеіпез І. УоІкзкипДе, 1905, XV). 
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Література про долю надзвичайно богата. Крім старших розвідок 
Потебні належать тут новіиші праці Веселовського, В аси лева, 

Сумцова, Довнара-Запольського, Іванова, Булашева 
і ИННІПХ1 2). 

Вкладанє гроша до гробу пояснює Милорадовпч: окремої роз¬ 

відки на сю тему не знаю-). 
Не знані у нас популярні в Німеччині Тоїепіапге3): образ сяерти4} 

описує 9. Егоровь в статі: Впршп о сперти (Еіевская Старина, 11)03, 

т. 81, ст. 108—109). 
Окреме становище серед усього того матеріалу займають пісні про 

смерть і голосїня. ІІіспї про смерть публікували ся в ріжнпх збірках 
народних пісень, приміром у часописи Ьлуолуіапіп, Ріезп гизка о 
втіегсі 2 \уіеки XVII (1841, ст. 01—02), у Метлинського, На¬ 
родная южнсрусскія п4снп (Київ, 1854, ст. 371), у Головацького, 
Народи. п'Ьспи (Ш, 1, ег. 285 — 280), у Кольберґа, Рокисіе (І, ст. 
220 — 223), у Гнатюка, Лірники (Етноґр. Збірник, 1890, II, 34, 35) 
і Угро-руські духовні вірші (Записки Наук. Тов. ім. Шевченка, том 85), 
у Грінченка, 9тн. Матеріали, ПІ, ч. 293 — 297) і у Колессп, Га¬ 
лицько-руські народні пісні (Етя. Збірник, XI). 

Голосїня записували ся у нас спершу більше принагідно: найдав- 

нїпші записи у Метлинського, Н. южн. піснп (ст. 292—3) і у II. 
Ефименкової, Памятнпки украинекой народной словесностп (Чернпг. 
Губерн. Відом. 1859). Що йно по впходї великої збірки Е. Барсова, 

Причитапія сЕверваго края, І—II, (Москва, 1872 — 1882) проявив ся 
більший інтерес до збпраня і студійована голосінь викликавши збірка 
і статі Брайловського, Похоронння нрпчптанія южнаго края (Р. Ф. 
В. 1881, XII) і Малорусская похоронная прпчеть и миепческое ея зна- 

а) Заголовки в біблїоґрафії. 
2) Про сей звичай велика література — гл. прим. Апсігее, 

ЕШпо°;гар1іізс1]е Рагаїїеіеп, N. Е. (Липськ, 1889) ст. 24 — 29; І Зет, 
Вгаипзсіпуеі^ег Уоікзкипсіе, 1896, ст. 228—9; Карлович, Б’оЬоІе 
Ви шогі (Меіизіпе, X, 1900—1); КосЬЬоІг, БеиІзсЬег СИаиЬе ипсі 
ВгаисЬ, І, ст. 190; ЬіеЬгесІїІ, 2иг Уоікзкипсіе; 6. ГУіззолуа, 
Ке1І£Іоп ип4 Киїіиг сіег Нбтег (III, 2177); Меуег, Б. УоІкзаЬег- 
£ІаиЬе стор. 463 і д. 

3) \У. Ееіізе, Бег ІІі'зргип^ Зег Тоїепіапге (Галлє, 1907); 
Р. Кирка, ІІЬег пліІІеІаПегІісЬе Тоїепіапге (Зіепсіаі, 1905); Ьапд- 
Іоіз, Еззаі зиг Іез Запсез Лез іпогіз (Коиеп, 1851); Маззтапп, 
Ьііегаїиг сіег Тоїепіапге (Липськ, 1840); Вееїтапп, Біе Тоїепіапге 
Лез Міііеіаііегз (Нордеп, 1893). 

4) ЛУеззеїу, Біе безіаііеп Лез Тойез іп сіег Вагзіеііетіеп 
Кипзі (1876). 
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чепіе (К. Сг. IX, ст. 74-- 84) та Хр. Я іцу ржпнс ького, Малорусскія 

причптанія надь умершпмп (II. Ст. 1888, І, док., ст. 11 — 16). В слід за 
тим оголошено деякі нові причинки у Баси лева, Булгаковського, 

М п л о р а д о в и ч а, в Народі', у Малинки, у Л. М. (Кіевск. Стар. 

1903, т. 80) і у НІ у х е в п ч а. В пайновійшпх часах звернув па го- 

лосїня пильну увагу В. Данилів і пілдав їх точному розслїдовп в чи¬ 

сленних статях оголошених у Київскій Ст.іринї, Україні і Живій Старині 
(Носптели похоронпнхь нрпчитаній, К. Ст., 1905, т. 89; Одна глава 
обь украинскпхь нохоронньїхь прпчптаніяхь, іЬіД., т. 1)1 : Символика 
птиць н растеній, ІЬіс!., 1906. т. 94; ІІорізнаня весі ля і смерті, Україна, 

1907, VI і Изь народной жилпи вь Маюросеіп, Жив. Стар.. 1910, розд. 

IV про плачки). Вкінцц аайяпв ся голосїпямії і. С ве іі цїць к п й, якому 
кпім основної праці написаної на широкім підкладї, Похоронне го.лосїне 
і церковно-релїґійиа поезія (Записка Наук. Тов. ім. Шевченка, 1910, 

т. 93 і 94) завдячуємо і ппнїшну повну збірку. 

З цілого отсего зіставленя, яке очевидно Не може вичерпати цілої 
літератури, бачимо найліпше, що похоронами цікавили ся у нас широкі 
круги і зібрали велику силу ріжнородного матеріалу. Не так світло 
стоїть справ і з критичними обробленими і студіями1). Хоч неодин збирач 

Із загальних порівняних студій, які рідко коли приносять у зі¬ 
ставлених і український матеріал, наводжу тут найважніиші: 

А псі ге а, Біе ТоїепдеЬгаисЬе Дег уегзсЬіеДепеп \ бікег Дег 
Л'ог- ипД ДеІгІгеіС Ьеіргід. 1846; Вагіеіз, УУаз коппеп сііе Тоїеп? 
(ХеіІзсЬгіЙ Без Хегеіпез Г. Хоікзкипсіе, X, 117 ід.); Воиззеї. Біе 
Нітплеізгеізе Дег Зееіе (АгсЬіу і. КеІідіопзсуіззепзсЬаГі, 1900, III, 
136—169); РауДеаи, Нізіоіге Дез изадез ГипеЬгез еі сіез зериііигез 
Дез реиріез апсіепз. І—II, Рагіз, 1856; СаІапД, йЬег ТоІепуегеЬгипд 
Ьеі еіпіцеп сіег іпДодегтапізсЬеп Хоікег. АтзІегДапл, 1888: Епдеї, 
Бег ТоД іт СІаиЬеп іпДодегшапізсЬег Х'оікег (Ргодг. Д. Кеаізсії. ::и 
8іга)зішД. 1881); ЕеіІЬегд. ТоїепГеїізсЬе іт СІаиЬеп погДдегтап. 
1'бікег (Ат ШсріеІІ, 1892, III, 1-ї, 54—61, 87—91. 116-119); 
Хедеіеіп, Баз РГегД іт 8ее1епд1аиЬеп ипД Тоїепкиїі (ЕеіІзсЬгіГі 
Д. Уег. 4. ХоІкзкипДо, XI, XII); ІДет, Біе Веізе Дег Зееіе іпз Деп- 
зеііз (іЬіД. XI.); КаЬЬіпохуісг, 1)ег Тоїепкиїїиз Ьеі Деп ДиДеп. 
ЕгапкІїиД, 1889; Косії її о І г, Беиізсілег ОІаиЬе ипД ВгаисЬ іт Зріє- 
реі Дег ІіеіДпізсідеп \7оггеі1, і—II. Вегііп. 1867; Коуег, Вез гііез 
Гипегаігез аих еродиез ргеЬізІогісіиез еі Іеиг огідіпе (Кесие Д’ апіїлго- 
роїодіе, 1876. III); Затіег, Апііке ипД тоДете ТоїепдеЬіаисЬе 
(Хеие ДаЬгЬйсЬег Г. Д. кіазз. Аііегіит, 1905, XV, 34 і д.); ІДепл, 
ОеЬигІ, Носілхеіі шлД ТоД. Ьеіргід-\\тіеп, 1911; Загіогі, Зіііе ипД 
ВгаисЬ Ьеіргід, 1910; 8с1і\уеЬе1, ТоД ипД етсідез ЬеЬеп іт Деиі- 
зсЬеп ТоїкздІаиЬеп. МіпДеп. 1887; ЗІаДІег, Бег ТоїепсиНиз Ьеі Деп 
аііеп \тб1кегп, І —III Ргодг. ГеІДкігсЬ, 1890—1891, 1893; Тедд, ТЬе 
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показував значне зпанє предмету і намагав ся зґрупуватп матеріал 
у більш научппп спосіб, пе маємо до тепер апї одної повної і бездо¬ 

ганної моноґрафії українських похоронних звичаїв, а також пе можемо 
виказати ея більшим числом критичних статей на поодинокі теми. 

Найважвїйшою працею про похоронні обряди остав ще до нині 
праця А. Котляревського, О погребальпихь обичаях'ь язнческихь 

Сяавянь, що мала за ціль зібрати усї дані про ногайські пережитки 
в похороннім обрядї і з того становища оцінює теж сучасні звичаї сла- 

вянських народів (у розділі: Славянскіе порядки, ст. 188 —296). Одначе 
Котляревський, занятий лише поганськими пережитками, не звертає на¬ 

лежної уваги па обряди повійшого походжепя тай трактує український 
матеріал в суміш з пншпм славянеькпм. Крім того його праця на нині 

вже недокладна, бо, паппсапа ще в 00-пх роках (друк. 1868 р.), пе 
могла використати богатого матеріалу новійшпх часів. Се відбиває ся 

особливо па українських паралелях, яких у автора пе богато через те, 
що всі докладнїйші описи українського похорону появплп ся що їіяо по 
виході його книжки. Вкінцн вимагають уже деякі його виводи поправок 
або доповнень тим більше, що автор опирав ся і на жерелах (як коро- 

деводворська рукоппсь), що стратили вже вині свою вартість. Майже 

рівночасно з працею Котляревського появилн ся: Позтпческія воззрЬнія 
Славявь на природу (3 томи, 1869) Аеанасьева, що знайшли при¬ 

знане через велике богацтво порівняного матеріялу і уживають ся задля 
того й до нпнї. Між вірувапями використано и тут деякі похоронні укра¬ 

їнські обряди і віруваня1) і пояснено їх при помочи славянських і пншпх 
чужомовних матеріалів. Одначе нпнї можна їх уживати тільки як мате¬ 

ріялу, бо до недостач, зазначених у прпстосованю до прані Котлярев¬ 

ського, прибуває тут іще застарілість методи, а особливо надуживане 
мітольоґії. Те саме можна сказати і про обємисту книгу Крека, Еіп- 

Іеііип" іп сііе $1а\\ ІлІегаІиг"езс1іісЬіе (1 вид. 1874, 2 вид. 1887), 

в якій богато місця присвячено поглядам на душу (ст. 416 — 421) і по¬ 

хоронам (422 — 439). Левиць кий у своїм: Світогляді укр. народа 
згадав лише про деякі віруваня не дотикаючп цілком похоронних зви¬ 

чаїв, а в книжці Ґеперозова, якої я не міг роздобути, розгляпено 
переважно великоруський матеріал. 

З великим науковим апаратом забрав ся до оцінки українських 
і взагалі славянських похоронних звичаїв А. Петрушевпч, в мало 

Іазі асі, ІЬе іипегаї іііез лі паііопз. 2 вид. Ьопсіоп, 1878; ІУеіп- 
1і о 1 сі, Біе Ьеігїпізсіїе ТоІепЬезІаІІипд, \Уіеп, 1859. 

’) Т. І. Г.г. XI, ст. 552—83, обпчаи ховапя в лодках, т. Ш, гл. 
XXII про смерть, ст. 1 — 114, гл. ХХУ, сг. 195— 305 про душу. 
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зиаиій вбірцї: Лппгвистпческо-псторпческія пзслідованія (Лптературпий 
Сборішкг Галнцко-русскои Матицьі, 1887) в статі: 0 пропсхожденіи 

и значеній старо-словепскихт, слові: Жоупа, жоуппще її других! слові 
относящпхі ся кі трупоеожжепію и погребенію уяершнхі у Словяні 

(ст. 25 — 81). Виводи автора були вже перестарілі в дни виходу його 
праці, одначе матеріал і деякі зіставлена не стратили до нині ваптооти 
і можуть бути використані но осторожиім віддїлепю хаотичних наміток 
з усіх обсягів знана. Тут тея; стрічаємо низку термінольоґії при похо¬ 

ронних звичаях1), на яку у нас крім Котляревського не звертав ніхто 
пильнійшої уваги, хоч вона має велике значіне ири науковім обробленю 
похоронних обрядів. Се також один із важних дезідератів, що жде ско¬ 

рого полагоджена бодай у формі словаря (дуже численних) висловів, 

уживаних при обході похорону. 

Деяких обрядів, звязаних із похоронами, дотиказ кілька разів 
М. Сумцов2) і мп згадували вже ного: Культурння переживанія, де 
між иишим обходять нас розділи: Провсхождеиіе упиреи, Нападеиіе 

упьтрей на село, Сравпительпо-атнографпческія апалсгін и иара.тлелп кі 
русскпмі, в частаости малорусскимі ирпмітамі н новірьямі, обидяпіая 
свіча, обмпраніе, обаясникп, одначе не зробив для похоронів того, що 
для родів у статі: О славянскпхі нар. воззрініяхі на новорожденпаго 

ребенка (Журналі, мни. народ, просвіщ. 1880, XI). 

Що йно иа археольоґічпім зїзлї‘в 1887 р. відчитано дві праці', які 

разом давали коротку оціику українського похорону. Були се реферати 
О. Міллєра з праць II. В. Іванова, Краткій очеркі воззріяій 
крестьяпскаго паселенія купянекаго у із я а на душу п на нагробную 
жпзпь і X р. Я щу ржи не ь кого, Остатки яшчеекпхі обрядові, сохра- 

нившіе ся ьі малоруескомі погребеніп (надрук. аж у 1890 р. в Кіевской 
Старині, 1890, І). Реферат Міллєра знаний иам лише з короткого пере- 

повіджеия в: Отчеті о засіданіяхі сіізда і з тих заміток, що поробив 

1) Похоронної термінольоґії взагалі дотикають Мі кльош іч (Еіу- 
тоїо". \УбгІегЬисЬ і Ьехікоп раїаеозіоуепісит), Маїгепаиег, 
Фасмерш (Греко-слав. зтюдц), Мурко (Тізсії аіз 6гаЬ), Крек, 
Кар лови ч <ЗІо\упік £\уаг роїзкісЬ), Верпекер, Котляревський 
ор. сії., ст. 10 — 188, Востокові, Словарь церк.-славянск. язика 
і етпмольоги та автори порівнуючих словарів, як: ІІотг. Діфепбах, Боп 
Курціюс і т. д. Тут належать і: Зтпмологическія намітки Потебні 
(Русек. Фал. Вістнпьі, 1880, III, 194—196). де обговорені слова 
потороча, навка і потерча. 

2) Прим. Параллели кі повісти Гоголя „Вій“ (Кіевская Старина, 
1892, III); Котлупн, відьми п упирн (Сборн. Харьк. Иет.-фил. Общ. 
Ш, 1891); Легенда о грініной матерн (Кіеві, 1893); Ндродння піспп 
о смерти солдата (Москва, 1893). 
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про них Сумцов у: Современной малорусской зтвографіп (Кіевская 
Старина, 1892, XXXVII, ст. 354 — 357); статю Ящурживеького пере¬ 

друковано в незначними змінами в : Згнографическомь Обозрйніп (1898, 

XXXV Ш, 93 — 95). І Міллер (з нагоди збірки Іванова) і Ящуржинський 
не мали па діли дати докладний огляд і обмежили ся на загальні уваги, 

зглядпо на підчеркненє тих обрядів, що пригадують поганські віруваня 
і звичаї, як'.давати до гробу їду, кидати гріш, ховати на санях, справ¬ 

ляти тризну і хоронити молодїж із весільним церемоніалом. 

На половині дороги став рівпож Милорадович у: ЗамЬткахг 
о погребальиьаь обьїкиовеаіях’ь (Сборинкь Харьк. ист.-фи.і. Общ. X, 

1898). Замість розглянути увесь похоронний звичай, до чого був як 

найбільше покликаний (як автор докладного опису похоронів і основних 
статей з поля демопольоґії), взяв ся лише за пояснене шістьох 
„обьікизвеиій“ в похороннім обряді тай до того не вичерпав усього 
матеріалу. 

■ Одинокою до тепер критпчпою працею про; Народний похоронний 
обряд на Русп, е розвідка М. II ачо всь кого, уміщена в Справозданю 
акад. укр. Гімназії за рік 1902/3 (Льнів, 1903, сг. 3-32). Автор вико¬ 

ристав у пій крім друкованого досить богато нового матеріалу, зібраного 
в Синтині, в городецькім повіті', в Долині, Одеську (коло Золочева) 

і в яБорівськім повіті і обговорив його в кількох головних ґрунах (І. 
Аґошя. .А. Вілстуші смергн. Б. Св. блей-саерть. II. Похорони. А. На¬ 

рядний. Домовина. Б. Т^взиа), уживаючи до помочи паралель з чужих 
літератур, а особливо з латинської і грецької. Роботі Начавсь кого не 
можна відмовити нартостн, але й не можна признати ії цілком вдоволя¬ 

ючою. Автор занадто запустив ся в розгляд поганського і иередхристі- 

япського світогляду тай по потрафив усюди використати порівняної 

методи, яка часто нроявляеть ся в нього механічним зіставлепем. Разить 
також нестпслість вислову, є також деякі фактичні помилки. Вкіицї 
вилпо у нього люкн в використаній оголошеного матеріалу, пропущене 

деяких характеристичних обрядів та вірувань і часте описуйте замість 
пояснень. 

Обговореиє похоронних обрядів знайшло теж окреме місце в під¬ 

ручнику 11. Влади мі р о в а, Взеденіе вь псторію русекой словесностп 
(Київ), тільки автор збув їх коротко на чотирьох сторінках і тому не міг 
вичерпати навіть пайважпїйшпх появ. 

Славяпськпмп похоронами займав ся вкіпци проф. Калужняцький 
у своїх університетських викладах, одначе пе оголосив з них нічого. 

Супроти сього критична робота над похоронними обрядами на 
Україні лпшаєть ся ще иезроблеиа і треба сподїватп ся, що наша збірка 
спонука-; когось до сеї важної праці. 
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Крім тих загальних студій і оглядів маємо ще ряд дрібиїйших 

праць про поодинокі частиип або появи похоронного обряду. 

Велика дискусія розвинула ся прпяіроя на тезу, чн у нас у ста¬ 

рішу вбивали старців, „сажали на лубок”1). Першу звістку про се подав 

Ш и шацький-І ллїч, у статі Лубок (Черипг. губерн. Відомоети, 1852, 

ч. 48, ст. 539—541), яка доступна нам нині в передруку Грінченка 

в 2 томі Втпогр. Матеріалові (ст. 1(19—170), де надруковано теж опо¬ 

відане як „Син батька па лубку вивозив” (стор. 100— 109), а по піл 
Л. Литви нова, в статі: Какь сажали ьі старину старьіхі людей на 
лубокь (Кіевск. Старина, 1885, док. VI, ст. 354—350). Одначе що Гию 
замітка Л. ПІ. Убійство дітей н старикові в: Зициклои. Словарі Брок- 

іауза и Зфроиа (т. С7, ст. 402 — 404) викликала повінь статей, спросто¬ 

вань і доппспй — і рішила справу неґатпвио. З статей звісні м. п. статі 

Слави нського (про звороти „посадить ні саночки” і „сажать на 
лубоьі”) в [ірпініпровскомі Краі (ч. 1435), Білобржпцького 
в Нозостях (ч. 40), анонїиа в Саратівськія Дневнпку і в Кіевской Ста¬ 

рині (Еще обі убійстві старикові, 1902, т. 77, ст 23 — 25) та В Н., 
Кі воиросу обі убійстві старикові (там же 1902, т. 76, Док., стор. 

93—4). Тут палежать ще статі І в. А бра мова, Какь перестали уби¬ 

вать старикові вь Малоросеіи (Живая Старина, 1907, XVI, ст. 41—42) 

і Н. Коробки, Малорусская сказка обі убіеніт старикові (ІЬісі. 1908, 

XVII, ст. 155 158). 

Більшу увагу звернув на себе звичай уживати саппй до перевожена 

небіжчиків, звичай, що знаний і в староруській терміиольоґії: „на санях” 

в значінні умирати. Про се оголоеив обширву студію Апучін (Сани, 
ладьч и комь какь прпнадлежностп иохороннаго обряда. Москва, 1890) 

і викликав кілька більших і мепьших статей, між якими згадаю статі 

Н. Б і л я ш е в с ь кого, Сани ьі нохороиномж обряді (Кіевск. Старина, 

1893, IV, з рисунком), Д. Синиць кого. Погребете на саняхь (Ібісі. 
1894, IX, ст. 457) і Ф Вовка, Ье Ігаіпеаи сіапз Іез гііез ґипегаігез 

сіє Г Іікгаіпє (Кегие сіез ІгаДіІіопз рориі. 1896)2 3). 

Більшу цікавість викликав далі похоронний обряд нежонатих і не¬ 

замужній : його обговорювали крім иііінпх Хр. Ящуржниський 

2) До того гл. Р. Загіогі, Біе ЗШе Зег АПеп- шиї Кгапкеп- 
ібіип» (СІоЬаз, 1895. т. ЬХУІІ. І, 107 — 111), Д. Ьіррегі, безсіїісіїїе 
(іег Рашіїіе, ст. 181—189. 

21 Де м. и. згадуєть ся фотоґріфію Шухевпча в Зорі з 1895 р. 
і статю Феицика про Угорських Русинів. 

3) Гл. Загіогі, Зіііе иші ВгаисЬ, стор. 152 — 3, і сіє пі, 1)іе 
Зреізип" (Іег Тоїеп (Рго§г. сі. БоїітипЗег Сутп., 1903, стор. 22), 
Пас її з, Пипіапізсіде НосЬгеіІз- и. ТоіепдеЬгаисІїе, стор. 56). 
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(Малорусекія причитанія иад умершпми, Кіевская Старила, 1888, І.) 

і Каиндль (ТоіепЬосЬгеіІ. 2еіІзсЬгіГІ сіє» Уегеіпез Гаг Уоікзкипйе, 

1907, 320—1). 

Про „отпіваніе безь покойнпков'ь" подав архівну замітку Іван 

Янський, (Изь прошлаго полтавскоп епархіп. Кіевская Старина, 1898, 

т. 61) в 1781 р. 
Не можу тут поминути й богатої працї проф. М. Мурка, ОгаЬ 

аіз Тізсії (АУбгІег ипсі Засіїеп, 1911, II), в якій зібрано докладно ма¬ 

теріал про поминальні обіди на цвинтарях і пояспепо його при помочи 
бистрих зіставлень. Українському матеріялови — за який автор дякує 
д. Гнатюкови — призначено тут богато кпсця. 

Жалобі присвячені статі О. Я не ви чи, 2и Гг. уоп ОиЬп „Кої 
ипсі Тоі“ (Агсіііу Гйг Ке1і"іоп\\,іззепзсЬаГі, 1908, IX) і Данило в а, 

Красний траурь ьь малоруескомь погребальномл. обряді (Живая Ста¬ 

рина, 1909, XVIII, 31—37, до чого замітки Гнатюка в Зан. Наук. Тов. 

ім. Шевченка, 19П, т. 104, ст. 218 — 219)1). 

Пояснене ириновідкп „до гробової дошкп“ завдячуємо Я. Карло- 

вичєви (Оезка ^гоЬста, ЬисІ, 1895, І, ст. 16—19), якого латеріял 
доповнили А. Стрінедєцкі і Водецкі (ІЬій. ст. 130—131). 

Старпнння возріиія на самоубіаетво н отголосокг ихг ігь народ, 

обнчаяхь Южпой Русп подає — Ор Левицькиіі в К. Стар. (1891, 

XII) і в Чтеніяхл. вг пст. общ. Неегора-літоппсца (1891, V, 5 — 6). 

З літератури про помяннпки згадаю впланя нечерського помянппка 

в 6 томі, а мпхапловського в 16 томі київських Чтеніп. 

Маємо кілька статей і з правничого обсягу. Інтересні завіщаня 
оголошені в Архпві юго-зап. Россіп, І, 1, ч. 16, 17, 46 і у О. Фо- 

тпнського, Обикиовепнне люди старой Вольти (Волинскій пстор.- 

археол. сборпскь, II). Страшний звичай ирпвязуватп убійцю до трупа 
жертви обговорили і зілкстрували прикладамп Владпмірськпй- 

Вудааов (ІІрпвязивапіе убійци кь трупу убитаго. Кіев. Стар. 1888, 

І, 20 — 21) і Ор. Левпцькпй, (Очеркн пародіюй жазші. ІЬісІ. 1901, 

ст. 199—205). Практика смертпой казни вь старой Малороссіи — пояснена 
в Кіев. Стар. 1901, т. 74, Докум., ст. 1-3. Звичай увільнена злочинця 
дівчиною оброблений в працях Естрайхера, О р. Левиць кого, 

(Обнчай помпловаиія нереступнпка, Кіевскач Старина, 1905, І, т. 88) 

і Щурата (Записки Н. Т. ім. Шевченка, 1907, т. 75)2). Старшті пе- 

а) Косіїїіоіг, Оеиізсії. ОІаиЬе, І, 133 і д.; АУиііке. Засіїзізеїіе 
Уоікзкипсіе, ст. 368 і д., 541. 

2) До того гл. Кбіііег, Кіеіпе ЗсІїгШеп, III, ст. 251; ЬіеЬгесЬІ, 
2иг Уоікзкипсіе, ст. 434; ІДет, Замітки в Оегтапіа, VII і 1862, 
IV, ст. 67. 
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режпткп кровавої пімсти зібраві у Мікльошіча, Д)іе Віиігасіїе Ьеі 
сіеп Біахеп (Відень, 1887). 

Про оплати за похоронні требп довідуємо ся що до давніших 
часів з документів, оголошених у Київській Старшії, а то в статях 

Стопмость нохоронь прилуцкой обивательки в 1729 г. (1901, т. 73), 

Стопмость похоронь барншевской обивательки в 1750 г. (іЬісі.) 

і В. Мо д з а л е в сь к п и, Договори. прихожа ил. села Білоусовки сь свя- 

щешшкомь 1742 г. (1905, т. 88). 

Доволі ногата література істиує про хрести і падгробнпки. Крім 

численних археольоґітих статей в роді: Русскпхь древностей Тол отого 
і Кондакова (IV том) і описів поодиноких монастирів та церков (як 
у Закревського, Опосаніе Кіева) належать тут праці Ану ч і на, 

О хрпстіанскпхь хрестахь и образкахь (реф. на арх. зїздї в Ризі), 

Максимовича, О иадгробіяхь ьь Печерскомь моиасшрі (Сочипенія 

II), В. Бни-ка, Надгробний Запорожскій хресть (Кіевск. Стар. 1880, 

І, ст. 003), Ґульдмапа, Паяятникн старини вь ІІодоліп, XIV. Фпгурн 
(Подол. Губерн. Відом. 1900), А. С піци на, Замітка о ваменнихь 
креотахь (Занискп отд. русск. п слав, археол. 1903, т. V. І), Шлян¬ 

кі на, Древпе-русекіе каменпне кресш (Спб., 1900), Н. Я., Черти пзь 
релпгіозиой и бнтовои жпзни ІІодоліп вь мнвувшіе віки (Подольск. 

Енарх. Відом. 1908, ч. 33 — 30). К. Шпроцького, Надгробні хрести 
на Україні (Записки Наук. Тов. іл. Шевченка, 1908, т. 82, ст. 10 — 29) 

і Ф. Вовка, Сларпіїнил деревлянпия церквп на Волннн (Спб., 1010, 

ст. 36—38 з ілюстр. хрестів і цвинтарів)* 1). Про написи на гробах, що 
незвичайно улюблені на Заході2), звісні мені лише дві статі: Е пита фін 

фундаторами Кіево-Печерскія Лаври (Кіевск. Енарх. Відом. 1874, ч. 14, 

19 —24) і Ал. Маркевича. Образчнкь малорусснпхь аиитафій XVIII в. 
(Кіевская Старииа, 1883, VI, с. 393—0). 

На тім покінчили ми огляд описів, матеріялів і студій з обсягу 

похоронних звичаїв, вказуючи усюди на їх вартість і зміст і начеркуючи 
— де се було потрібне — їх недостачі, та ианважпїйші дезідершн. Хоч 
задля браку місця і ііедоступноети жерет треба було не одно поминути або 
скоротити, дає огляд дальшим розплідникам іюнятє, що у нас зроблено, 

\ 
х) До того прошу ще порівняти збірки Бренштайна. Кггуйе 

і каріісгкі йпіисігкіє (Краків, 1900) і Фр. II о л ь ко ве к'о г о, Кггуге 
па Ьіілуіє (Маїегуаіу. ІУугїахуп. Тоху. Роїзка зхіика кіо-охуапа 
ху Кгакохуіе, XII, Краків, 1909). 

2) А. Рсіак, СгаЬіпзсІїгіГіеп аиз ОзІеггеісЬ (II БиррІ. гиш 
X Ід. 3. 2еіІзс1іг. 1. озіегг. Уоікзк. 1904); Ь. у. Нбгтапп, 6гаЬ- 
зсІїгіНеп Магіеіеп, 1905). 
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а що ще лишило ся до зроблена, а заразом тдекшує оцінку вартості! тпх 
матеріалів, що тут далі друкують ся. 

На кіици позволю собі сказати кілька слів про теріторіяльнпй 
розділ дотеперішніх заинсів нохороннпх звпчаїв. ІІрп великій скількостп 

заииоаного матеріалу і значнім обширі нашої теріторії, нам треба доконче 
знати, звідки походять призбирані записи і котрі околиці з того боку 

нерозслїджені. Не знаючи сього ми наражені на часто злншіїе описуване 

того самого, що вже добре розелїджеио, та не зможемо звернути уваги 
на ті околиці, з яких не маємо ще відповідного матеріалу. Тенерішна 
етноґрафічпа робота не моа;е вже бути безсистемна і безпланова, а му¬ 

сить звертатись, де того потреба Через те н хочу тут подати розділ 

збірок після теріторій, щоби хоч так застудити брак відповідної мани. 

Спільністю і якістю матеріалу вибіїваєть ся на перше місце закор¬ 

донна Україна. Звідси походять найбільші і найкращі збірки Шеиков- 

ського, Терещепка, Чубинського, Ястребова, Іванова, УІилорадовпча, 

Біиьковського та переважна частина спеціальних студій та окремих за¬ 

міток. Всеж таки ие ціла українська територія і неоднаково розслїджена. 

Найбільше матеріалів зібрано в полтавській, червнгівськіи, волинській, 

подільській, харківській і херсонській Губернії, себто в середній полосі 
України. Далеко гірше заступлені полудневі і північні (погранпчні) Гу¬ 

бернії, тай на диво сама київська Губернія1 * З). Так приміром не маємо 

1) 3 Неділя описи п матеріали: Шейковеьного, Стаднїцької, Зєіби, 
Спнпцького, Казнмірової, Марчпнського, С-ча, ІНпроцького, Свпдннць- 
кого, І. С-а, Ґульдммна, Оїцниського. 

З Волнші: Хлоніцького, Копернїпького іІОрківщипа іг. Звягель- 
ськані, Волинь, Ногреб. Обряди (житомірськни новії), Св'ЬдФнія обь 
язичес. вЬров, Біиьковського (старокопстаит. і заслав, иов.), Ленчев- 
ського (старокопстаит. пов.), Брпкчниського (волиис. Полісе), Іваиїцп, 
Морачевича (Кобпля), Кт> И'тооіп обьічаев’ь. Вовка. 

З Київшпин причинки : Ящуржпнського (Ііідвпсоке), Чубинського 
(Труди), М. Гр-ого. 

З Чернигівсьі:оі Губ.: Іваиїцп, Богуелавського (Юрпиівка), 'Ганського 
(Локотки глухівськ. пов.), Прнгоровського (Мелеиск стаоодубе. нон.), 
Чубинського (осгерськнй иов.), УІилорадовпча (Лубни). Лїневпча, IIIп- 
шанького-Іллїча (Олишівка). Домонтоьпча. Малинки (ніжнис. пов., Мрпия, 
кролевецьк. пов.. Ворзиа), Лїсовського (Гайворон). 

З Полтавської Губ. матеріали: Чубдиського (Переяслав. нов.), 
Івапїци (хорольськ. нов.), Василева (Ромни). 

З Харківської Губ. матеріали: Левшпиа. Чубппеького (Труди), 
В. К. (Ііраснополє), Василева (Миколаївка, волчанс. пов., Богороднчне, 
ізюмського поЕ.), Іванова (Купянск), Сборипиь Харьк. ист.-фил. Общ., 
Кулїша (Зап. о Южной Русн), Грінчеика, Малинки (ахгирськ. пов,, 
Середняка Гадяц. пов.), Подольського (Алексїївкн). 
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ніяких записів з таврпйської, воровїжської, курської, а дуже дало з беса- 

рабської і катеринославської ґубернїї. Не знаємо нічого про Кубаищпну 
і наші кольопїі над Волгою, в Туркеетанї і на Спбірп, а про пограничні 
білорусько-українські і польсько-українські території маємо майже ви¬ 

ключно матеріал записаний чужими етноґрафами. ІІогранпчна північна 

полоса належить взагалі до слабо розслїдженпх з етноґрафічного боку 
і тому належить нею займати ся. 

В австрійській Україні найдїпше розслїджіна Галичина, а найменше 
Угорщина. Про Босиїю не знаємо взагалі нічого. Одначе і в Галичині 

звертало ся з давен давпа найбільшу увагу на гірські або підгірські 
околиці, а паймеише на середногалпцькі і подільські. З усіх галицьких 

областей найбільше поталанило Гуцулам, про яких маємо статі Войцїць- 

кого, Вітвпцького, Шпайдра, Кайндля, ПІухевпча, найменше Лемкам, що 

заступлені лише одною статею Торонського. Бойківські похорони опп- 

сувалн Кузїв і Лепкнй, покутські Кольберґ, Буґель і Мрочко. 

Про ІІеремпщнну писав Кольберґ, про Жовківщипу Герасимович, 

про Поділе Галька, про ІІідгірє Червінськпп, Ґолембйовський, Колесса 
і Фрапко. З Буковини оброблені звичаї гуцульські (Козарпщук, Кайндль) 

і північно-буковинські (Купчапко), до тепер не було матеріалу з погра- 

нпчинх українсько-волоських околиць. Про Угорщину мимо описів Бі- 

дермана, Кралпцького, Гнатюка і Жатковпча прндалп ся б дальші ма¬ 

теріали. Не маємо вкіица звісток, як відправляють похорони паші 

емігранти в Америці, а головно в хліборобських краях у Бразилії, Ар¬ 

гентині' і в Канаді. 

З херсонської ґубернїї описи й матеріали: Осенняя, Неґрескула, 
Сорокіна (Дмитрівна), Малиаки (Маріюиольського пов.), Сивпцького, 
Ястребова, з катеринославської: Бабевка, з бесарабської: Несте- 
ровського, з курської: Рєзанова, з воронїжської: Дикарева і Аполоссова 
(Підгоренськпи прпх. Острогожськ. пов.). 

Із Холмшпии маємо матеріали Кольберґа і Добровольського, з Під¬ 
ласа І. Ж, і іолембйовського, з Поліса Трусевича, з областе ІІпнчуків 
Булгаковського і Чубинського. 
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БІ5/ІЇ0ГРАФІЯ 

українських похоронних звичаїв і вірувань у душу та 

позагробове житє. 

1. Абрамов, Іван. Кака, перестали убивать стариковь в'ь Ма.іороссіи 
(Ж, Ст. 1907, XVI, отд. V. 41—42). 

2. Абр[амов], Іван. ІІпща ноконнпкамь у современпшь малороссовь 
(ІЬііІ. 1908, XVII, отд. V, 29—ЗО). 

3. Абрамов, Іван. Черапговскіе Малоруссн. Бить п піснп паселепія 
глуховскаго уітда Черішговской губ. (Згнографпчеекій очеркь). 

(Ж. Ст. 1905, XIV.) Сгор. 549 віруваия про мерця, свіча з люд¬ 

ського сала 
4. Аднав. 2аЬоЬопу, ріейпі і оЬгхесІу Іисіи г пасі йгосіеі Запи і Бпіе- 

зіги, (ЛУесІгохуіес, 1882, I, 115, 155, 107, 180. 202, 212, 230). 

5. Азбукін, П. Очеркь лптературной борьбьі представптелей хрпетіанетва 
сь остдткахп язичества вь русскояь народі (XI—XIV віка.) 

(Р. Ф. В. 1892, т. XXVIII, 133 — 153; 1896, 222—272; 1897, 

т. XXXVII, 229 - 273; т. XXXVIII, 322-337; т. XXXIX, 

240 -276). 

0. Алатонченко, Г. Кладовище. Дпдове оповпдаине па свить — вечпрь 
(Рада, укр. альманах!, па 1884 р. Ч. II. Кіевь, 1884, 210 і д.). 

Про ходжене мерців 

0а. Алатонченко. Т. 2 Іашіедо ви'іаіа (Кга), 1887, Ргге^іасі, ч. 33, 34). 

7. Алмазов, Олександер Ів. Капонпческіе отвітн Іоас. Ефесскаго. 

Одесса, 1903. Стор. 42, 53. 

За деякі інформації дякую ПО. д-ровп Г. ІІаламаревп у Віднн 
і 13. Дорошенковп у Львові. 

Скорочена; Згн. Об. = Згнографпческое Обовріпіе, Ети. Зо. = 
Етноґрафічшій Збірник. Зап. = Записки, ЗНТіШ = Записка Наукового 
Тов. ім. Шевченка, 2Ь. \уіа<й = 2Ьіог хуіайотовсі еіо апігороіодіі 
кга)о\уеі, Жмнпр. = Журналі-, мпннстерства народного просвіїненія, 
Ж. й Ся. = Жптє й Слово, Ж. Ст. = Живая Старина, К. Ст. = Кіев- 
ская Старина, РФВ. = Русскій Филологическій Бістнпкь, Спб. = 
Петербург. 

Римські цифра означають том, арабські сторони, т. = том, стор. = 
сторона, ч, чч. = число, чпсла, рец. = речення, кн. — книжка, гл. = 
гляди, док. = документи. 

Авторові доповнена і пояснена серед тексту в гранчастих скобках. 
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8. Анїчков. Е[вген] В. Весеппая обрядовая пісня на Занаді и у Сла¬ 

вних. І. (Сборнпкь отд. русскаго язика и с ювесностп Имн. Ака¬ 

демій Наука., т. ЬХХІУ, Снб. 1903). Стор. 295 — 306. 

9. Антонович, Володимир. Колдовство... (Трудьі 9тп. - статист, акспед. 

вх зап.-русекіи край І, 1872, 323 — 454). 

10. — О иогребальннхх обичаяхх древиихх Древлянх н Тиверцевх 

по иовіішпмх раскоикамх (Труди IV археол. зїзду в Казани). 

11. — О нохороившх типахх юго-западпаго края (ІЬій). 

12. — О типахх иогребенія вх Курганах! Кіевской губерній (Труди 

VII археол. візду в Ярославлі). 

13. — Раскопки вх страві Древлянх (Матеріали но археологів Рос- 

сіп, ч. XI). 

14. — Раскопки курганові, вх западпой Волиин (Труди XI археол. 

зїзду т. І). 
15. Анучін, Дмитро Н. О христіанскпхх крестахх п образкахх вх могп- 

лахх средігей и западной Россін (Реферат на археол. ’зїздї в Ризі). 

16. — Савп. ладья и копь какх іірипадлежпостп похоронпаго обряда. 
Археолого-згнографпческій зтюдх. Сх 44-ля рпсупкаап вх тексіі. 

Москва. 1890. Ред. Вістнпкх Барони, 1890, VIII, ТОЙ—782 (ІІнпін). 

17. Аполоссов, С. А. Малороссіпекія похорони вх Подгорепскомх при¬ 

ході Острогожекаго уізда (Воронежская Бесіда, 1861, 218—223). 

18. Архив Юго-западной Россін, І, т. 1, ч. 16, 17, 46 [завіщапя Заго- 

ровського, Борецького і кп. Андрія Володимировича]. 

19. Аеанасєв Олександер Н. Народи, суевіоія и повірья. Болізни но 
славянскилх нредапіяях (Филологич. Зап. 1868, ПІ, 269—288, 

IV—V, 335 - 365). 

20. — Иозтпческія воззбінія Славянх на природу... І —Ш. Москва, 

1865—1869. 

21. Бабенко, В. А. Зтпографпческій очеркх народнаго биті Екатерпно- 

славскаго края. Издаиіе Екат-аго Губерискаго Земства кх ХІП 
археологпческому схізду. Сх 75 ю фототппіязш, рисунками и чер- 

тежамп вх тексіі. 1905. Стор. 103 — 104. Похорони. 

22. Багалїй, Дмитро Ів. Общій очеркх древпостей Харьковской губерній. 

Харьковх, 1890. 

23. Байґер, Олександер. Рошаі ТгетЬотсеІзкі. 5гкіс "еодгаГісгпо- 

Ьізіогусгпу і еІпо£га1іс2пу. Блуоху, 1899. 

24. Барвінський, Олександер. Баз УоІкзІеЬеп сіег Киіііепеп (Озіегг.- 

ип^аг. МопагсЬіе іп ІУогІ иші ВіИ. XIX. Оаіігіеп, 375—440). 

Смерть, ст. 412—414. . 

25. Баронч, Садок [Вагасг]. Ва)кі, Егазгкі, Ройапіа, Рггузіоххіа і ріеЗпі 

па Низі. Тагпорої, 1866. Стор. 232 — 235. 
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26. Батюшков, Федір Дм. Сказапія о спорі души сь тіломг вг па- 

мятппках'ь средпевіковой лптературн. Опьпг псторпко-сравпптель- 

паго нзслідованія (Жмнпр. 1890 — 1891). Рец. ібісі. 1892, варт. 

(Веселовськпй). 

27. ВедгаЬпізз-Вііиз ипсі еіпі^е зресіеііе иші аЧегіЬйтІісЬе СгоВез- 

сііепзіе (Іег огіїюсіох - каіЬоІізсЬеп КігсЬе сіез Мог^епіапсіез. 

Оеиізсії ипсі зіауізсії... уоп Аіехіоз уоп Маїїгеху. І—II. Вегііп, 

К. Йіе^ізтипсі, 1898. 

28. Бессараба, І. В. Матеріали для атнографіп Сідленкой губерній 
(Сборникг отд. русск. язика в олов. Ияп. Акад. Наукг, ЬХХУ, 

Дї VII. Спб. 1903). Стор. 44 — 5 мерці, 45 оборотні, 185 проводи. 
29. Бідерман, Герман І. Біе ип§агізсЬеп КиІЬепеп, іЬг ^оІіпдеЬіеІІі, 

іЬг Ег\уєгЬ ипсі іЬге ОезсЬісМе. І. ІппзЬгиск, 1862. стор. 79 — 

80, 93. 

30. Білобржицьний. [Про убійство старих.] (Новости, 1902, ч. 40). 

31. Біляшевський. Н. 0. Саші вл> похороппомь обряді. Кг рисунку 
(К. Ст. 1893, IV. 149—152). 

32. Біньковський, Іван. Шг области иароднихг віроваиіи о вшодцахг 
сг .ого світа (К. От. 1902, т. ЬХХУШ. 108 — 110). 

33. — Осина вг вірованіяхь п вг понятіи народа на Волнап (ІЬісі. 

1898, т. ЬХІІ, 6—9). Про самоубійцїв, кіл і віко з осики проти 
мерців. 

34. — Разскази о вовкулакахг (ІЬісі. 1894, т. ХЬУІІ, 495—497). 

35. — Смерть, погребеиіе п загробная ;кпзиь по поиятіямг и віро- 

вапію народа (ІЬісі. 1890, IX, 229—201). Рец. ЗНТімШ. 1897, 

т. XVI. 

ЗО. Бни —к, В. Надгробний запорожскій крестг (К. Ст. 1880, І, 003). 

37. Бобровський. Матеріали для географіп ц статистики Россіи, грод- 

иенской губ. І. 

38. Богуславський, Ф[едір]. Село Юрпиовка (Новгородсіверск. уізда 
черииговскои губ.) вг псторическомг п атнографичеекояг отношеиіи 

(Черпнг. Губерн. Відояоетп 1855, чч. 19—21). 

39. Брайловський, С[ергій Н.] Малорусская похоронная причеть п мп- 

ео югическое ея значеніе (К. Ст. 1885, IX, 74—84). 

40. — Похоронний причитанія южнаго края (РФВ. 1884, т. XII, 

179—187). 

41. Бранденбург, [Николай Е.] Какоиу плеяепи могуть бить арпписанн 
ті изг язическнхг яогплг Кіевской губерній, вг которихь вмісіі 
сг покойниками погребени остови убнтнхг лошадей (Труди X 

археол. сгізда т. І, III). 
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42. Брикчинський, А[нтін]. 2арізкі еІпо§гаїїс2пе г Роїезіа 4УоІупзкіе£о 
(2Ь. хуіаЗ. 1888, т. XII, 81 —102). Похор. 93—94. 

43. Буґель, Володимир. Аиз сієш гиІЬепізсЬеп УоІкздІаиЬеп (2еіІ- 

зсЬгій 1ііг бзіегг. Уоікзкипсіе, 1895). 

44. Булашев, Г[еоргій] 0. Украпнскій народь вг свонхь легеидахг и ро- 

лпгіозпшг воззрйніяхг її вйрованіях'ь. І. Космогоническія украпнск. 

( народи, воззрйиія и вйрованія. Кіевь, 1909. Ст. 221 — 240, доля. 

45. Булгаковський, Д[митро] Г. ІІпнчукп (Зап. Ими. Русск. Геогр. 

Общества по отд. зтногр. XIII, вші. 3). Спб. 1890: М. в. голосїяя. 
40. Буслаєв. Федір І. О вліявіи христіапетва па славянскій язнкь. 

Москва, 1348. 

47. — Очерки народной поа.зіи. Спб., 1861. І, 138 і д. 
В. К. гл. Е[овальськиі(] В. 

48. В. К. Малорусскіе похороннне обрядн п повЬрья (К. Ст. 1890, XXX, 

322—323). 

В. М. К. Изх буковпнскпхь карпатскихь торг (Наука. Відень, 1889), 

гл. К[озарищук]. 
49. В. Н. Кч. вопросу обч. убійствй старпковч. (К. Ст. 1902, т. ЬХХУІ, 

Док,, 93 — 4). 

50. Вагилевич, Іван. О ирігесЬ а теісітасії (Сазоріз сезкеЬо тизешп, 

1840, ХІУ, 232-261). 

51. — Ро°ї2еЬ и 8Іо\УІап (ВіЬІ. хуагзг. 1841, II, 649 — 658). 

52. Вайґель. Лєопольд. О Нисиїасії. 2агуз еіподгаїісхпу (РатіїДпік 
То\у. іаіггапзкіе^о, 1887, XI, 49—86, і окремо). 

53. Василів, М. К. Антропоморфпческія представленія вь вйрованіях'ь 
украипскаго парода (Зтп. Обозр. 1890, IV, 87 — 100; 1892, XV, 

157—169). 

54. — Кч> малорусскимь похоронвнм’ь обрядамх (К. Ст. 1889, XXX, 

кн. V — VI, 635-638). 

55. — Малорусск. похорони, обряди п повйрья (ІЬіЗ. 1890, кп. УВІ, 

317-322). 

56. — Народиие пйсни о смертп солдата. Дополпеніе кт. статьй Н. 

Сумцова (Зтн. Об. 1893, XVII, 189 і д.). 
^57. ВасмансдорФ, Е. Біе геїідібзеп Моііує йег ТоІепЬезІаіІип» Ьеі 

Беп уегзсЬіесіепеп Убікегп. Берлін, 1874. 

58. — Біе Тгаиег иш сііе ТоВІеп Ьеі Зеп уегзсЬіесіепеп Убікегп 
(8ат1ип§ ^етеіпп. Уогігаде, ч. 457). Берлін, 1885. 

59. Вєсєловськкй, Ол. Нйсколько повихч, дапннхь кь народними пред- 

ставленіямг о Додй (9тн. Обозр. 1891, IX, 19—28). 

60. — Судьба доля вг народнихь представлепіяхг Славяпг (Рази- 

ЕТНОҐРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 12 
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скаоія вь облаєш русскаго духовнаго стиха, вни. V, ч. XIV 

і XVII, 17В—260). 

61. Вітвицький, СОФрон. Нисиїу (РатцЛпік То\\\ Іаіггапзкіе^о, 1876, 

І, 73 - 84). 

62. — О Нисиїасії. Вуз Ьізіогусгпу. Львів, 1873, стор. ПО-113, 

похорои. 
63. Владиміроз, П[етро] В. Введеніе вь псгорію русекой словесности. 

Кіевь, 1896. Розділ IV. Рец.: Сумцов Замітки о народиой сдове- 

сности (РФВ. 1905, т. ЬШ, 87—109). 

64. Владимірський-Буданов, М[ихайло] Ф. ІІрпвязнвапіе убіицн кь 
трупу убитого (Изь старой судебио уголовиой практики). (К. Сг. 

1888, кн. Ш, 20-21). 

65. Вовк, Федір. Де-ш.о про теперішшій стан і задаиня української 
етпоґрафії (Мат. до укр. етн. І, 1899, XV—XVI). 

60. — Ье Ігаіпеаи сіапз Іез гііез Гипегаігез сіє Г ІІкгаіпе (Кеуие 
без ігасііііолз "рориіаігез, 1893 і окремо, Рагіз, стор. 24). 

67. — 8ее1епзреізип£ Ьеі сіеп 4\геіззгиззеп (Аиі ГГгциеІІ, 1896, VI, 

25—27). 6 Й укр. паралелі. 

68. — Сгарининя деревіянння церкви на Волшнп (Матеріали по 
зтпографіи Россіп. Т. І. Спб. 1910,21—44). Стор. 36-38 хрести, 

38 кладбища. 
69. Вовнолак, вовкуиь (Зоря галицкая. Львів, 1855, ч. 28). 

70. Войцїцкий, Казимир Владислав. Вш1о\утсІ\уо (2агузу сіотохуе. 

Т. І. Варшава, 1842). Ст. 171. 

71. — Нисиїу. ОЬглг (8іаге ^аху^сіу і оЬгагу, 1840, II, 119-168 

і передр. в Рггуіасіеі Іисіи па гок VII, іот II, 209 -211, 218 — 

220, 239-240, 245-248. Лешно, 1841). 

72. — Каі (2дгузу Оотохуе, І, 1842, 377—288). Стор. 380. 

73. — [Віруваия Гуцулів про потопельників]. (Кіозу, 1881, ч. 288). 

74. — 81аге §га\у§с1у і оЬгагу. І—II. \Уагзга\уа, 1810. 

75. — ІУгоіЬа (2агузу сіопіохує, І, 1842, 345—374). ІІроґиостикп 

сперти 349 - 350. 

76. — 2агузу (Іотохуе. І—IV. ІУагзгахуа, 1842. Раггапа III, 333. 

77. Вольїнь вь описаніяхь городоьь, міеточекь и сель вь церковно- 

поторическояь, географическомь, зтнографическомь, археологиче- 

скомь п других!, отношеніяхь. ІІочаевь, 1899. 

78. Воробкевич, Ізидор. Науки надгробнії дпя сельского нарада. Чер¬ 

нетці, 1891, ст. 57-1-1. 

Вядомосцї о Кираіпісасії, гл. 11. II. 
79. Галька, Гнат. Народний звнчаи и обряди зь окольць надь Зору- 

чемь. Ч. II. Вь Львові, 1862. Стор. 36 — 39, 40-41. 



179 

80. — О повксельппкахь и другихь самоубійцяхь о потопельникахь 
п потерчатахь (Наука. Коломия, 1874, 315). 

81. Гамченко, Сергій. Древпій поеелокь и могильиикь вь урочищі Стуга 
(Чтепія вь общ. Нестора. Київ, ХШ). 

82. — Городище п логпльпикь иа р. Корчеватий (Труди IX археол. 

з'їзду. т. II). 

83. — Жигомір’кій могильиикь. 1888. 

84. — Раскопки вь басейні р. Случп. 

85. Гануш, І[гнат] Й. Вадезіоупу каІепДаг зіоуапзку сіїі рогйзіаїку 
роїіапзко-зуаіеспуеіі оЬгасІйу зІоуапзкусЬ. V Ргаге. 1860. 

86. Гануш, Ігнат. Біе МЧззепзсЬаЙ без зіауізсіїеп Муіііиз іт хуєіієзієп, 

сіеп аІІргеиззізсЬ-ІіиіаиізсЬеп Муіііиз тіІитіаззепДе Зіпне. Ьепл- 

Ьег£, 1842. Сюр. 406—416. 

87. Гаркави, А[враам] И. Скізанія мусульмаискихь ппсателей о Славя- 

пахь и Русеахь. Сиб. 1870. Сгор. 96—101, 265. 

88. Где ЩО о упиряхь, гл. [Підляшецький, Стефан]. 
89. Герасимович. В. Народні звичаї, обряди та иісиї в селї Крехові, 

жовчів ького иовіту (Правда, 1893 —1894). Стор. 465 — 468. 

90. Гнатюк, Володимир. Галицька -руські народні леґенди (Егн. 36. 

НТіШ. ХШ, 1902). 

91. — Знадоби до галицько-руської демопольоґії (ІЬіЗ. XV, 1903). 

Розд. V, 114—123, VI, 124—143, VII, 144 — 148. 

92. — Лірники (ІЬІД. II, 1896, IV, 34, 35). 

93. - - Угроруські духовні вірші. В. Забави при мерци (ЗНТіШ. 1002, 

ХЬУІІ, 112 — 128). 

94. Головацікий, Яків Ф. Нлродвнд нісип Галицкой п Угорской Русп 
(Чтенія вь Моеювск. Общ. Исг. п Древн. Росс. 1864 — 1867 

і окремо І -Ш. Москва, 1878). 

95. Гр. М. Дитина в звичаях і віруванях українського парода. Матеріали 
з полудневої Київщини. Обробив др. Зенон Кузєдя (Матеріали до 
укр. ети. 1906—1907, VII], IX). 

96. Грінченко, Борис. Изь усть иарода. Малорусскіе разсказьі, сказки 
и нр. (Земскій Сборнпкь Черниговскои губ. 1900 і окремо Чер- 

ииговь, 1900).. 

97. — Згноірафпческіе матеріали, собраняме вь Черниговской и со- 

сідаихь сь цей губерніяхь. І —Ш. Чернпговь, 1895 — 1901. 

98. — Литература украиискаго фолклора. Чернпговь, 1901. 

99. Грушевський, Михайло. Виїмки з жерел до істориї Україип - Руси. 

До полови ш XI віка. У Львові, 1895. 
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100. — Исторія Кіевской Земли. Кіевь, 1891. 

101. — Історія Україпп-Руси І. (Збірник істор.-філ. секд. НТіПІ. 
у Львові, 1898—1911, том І в 2 вид. У Львові, 1904, стор. 28—41, 

174 і д., 291—298, 309-310). 

102. Грушевський, Олександер. Пинское ІІолісье. І. 
103. Гудзій, Н. К. „Преніе живота п смерти" и новий украпнскій его 

списокі (РФВ. 1910, ЬХІУ, 317—336). 

104. Ґенерозов, Я. Русскія народньїя представлеиія о загробной жизни 
на основаній заплачені, причитаній, духовпнхі стпхові п т. п. 

Саратові, 1883. Стор. 48. 

105. Ґолембйовський, Лукаш. Ьисі Роїзкі, )е£о г\уусга)е, гаЬоЬопу. 

ЛУ УУагзгатуіе, 1830. Стор. 16, 143, 146-147, 150, 249-274. 

106. ґолубінський, Е[вген] Е. Исторія русской церкви І. Москва, 1904. 

107. Ґородцов. В[асиль]. Погребеніе сь конемі ві Европейской Россіи 
(Извіетія XII археологпч. сіізда ві Харькові, 1902. Москва, 

1905, ПІ). 
108. Ґрайнерт, Юзєф. 2агузу г йусіа 81<пуіап (Тудойпік тбсі. 1862, 

ч. 33, 35, 37; 1864, ч. ЗО). 

109. Ґржеґожввскі, Ігнат. Ріезпі, роОапіа і гхуусга^е Іисіи таїогизкіе^о 

(ВіЬІ. \Уагз2. 1863, IV, 148—160). 

110. Ґульдман, В. К. Памятнпкн старинн ві ііодоліи. XIV. Фигурьі 

(Подольск. губернс. Відомости, 1900). 

111. Данилевський, Г[ригорій]. Смерть. Украпнская казка. Подсвіжникі, 

1859, ч. 9. 

112. Данилів, В. В. Древнїпшее малорусское причитавіе (К. Ст. 1904, 

XII, 148-153). 

113. — Изі народной жизни ві Малоросеіи (Ж. Ст. 1909,1, 34 — 39; 

1910, І—II, 18 — 21). II. Церковнне рушники, 37—38. 

114. — Красний траурі ві малоруескомі погребальномі обряді 

(ІЬІ5. 1909, ХУПІ,* 31— 37). Рец.: ЗНТіШ. 1911, СІУ, 218—210 

(Гнатюк). 

115. — Малорусская зтпографія на XIV археологическоагь сіізді 

ві Чернигові (ІЬій. 1908, XVII, 277—279). Про реферат Шелу- 

хіна і про голосїня. 

116. — Ноептели похоропннхі причитаній ві Малоросеіи (К. Ст. 
1905, ЬХХХІХ, докум., 30—33). 

117. — Одна глава обі украннскихі похоропнихі нричитапіяхі 
(ІЬісІ. 1905, ХСІ, 198—209). 

118. — Порівнане весіля і смерті в українських погрібовпх голосін- 

нях (Україна, 1907, VII). 
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119. — Сияволика птиць п растепій вь украинскпхь похоронить 
причптаніяхь (К. Ст.*'1906, ХСІУ, 611 — 618). 

120. Дебольський, М. Дай Богослужебній православной греко-россінской 
церкви. Спб. 1838. 

121. Де Воллан, С. П. Угро-русскіе пароднне пїснп (Зап. Ияп. Русск. 

Геогр. Общества. Саб. 1885). Стор. 12 — 13, 25. 

122. Девятьсот [900] причин смертп людської (Ж. й Сл. 1895, Щ, 1, 

224). 

123. Де Ґубернатіс, Анджельо. Зіогіа ророіаге 6е£Іі изі ГшіеЬгі 
іпсіоеигореі. Мііапо, 1873. 

121. Динарів, М[итроФан]. Воронежскій зтнографическій Сборнпкь. Во- 

роаежь, 1891. 

125. — Народний календар Валуйського иов. (Мат. до укр. етн. 

1905, VI). 

Дитина в звичаях і віруванях, гл. Гр. М. 
126. Діло 1727 обь упирі (Кіевлянпнь, 1875, ч. ЗО). 

127. Діуіитрієв. Обряди и обнчаи занално-русскихь крестьянь (ІІаяят- 

иая книжка Гродненской губ. на 1869 г.). Дзядн. 

128. Добровольський, А. їдкі ЬгиЬіезгохузкі (їдкі, 1895, І). Стор. 

212—214. 

129. Добровсьний, Йосиф. ЙЬег сііе Ве^гаЬпіззбгІег сіег аііеп Зіагеп 
(АЬЬашіІ. 5. кбп. Ьбішт. Оезеїіз. її. ІУіззепзсІїаЙеп, 1786). 

130. Довнар-Запольсьний, М[ітроФан Н.] Женская доля вь піспяхь 
ІІпнчуковь (Зтп. Об. 1891, IX, 42 — 58). 

131. Долоцький, В|асиль] І[ванович]. Обь обрядахь при похоронахь 
(Христіанское чтеніе, 1845, ПІ). 

132. Домонтович, М. Черпиговская губернія. Спб. 1865. 

133. [Допись з Винницького про окреяе ставлене свічки в церкві для 
зппщеня ворога]. (Кіевское Слово, 1898, ч. 3682). 

134. — з Глухова про убійство задля людського сала в злодійських 
цілях] (Жизнь п Иескусство, 1899, ч. І2б). 

135. — з Харьк. Губерпск. Відомостей про убите парубка в Оетро- 

гожську, щоби добути людського товщу для злодійських цілий] 

(По морю и суші. Одесса, 1896, ч. 26, 434). 

136. — про виконане трупа саяоубійнпка] (Оагеїа Ьд\го№зка, 1885, 

ч. 220). 

137. — про викопане унпря з гробу] (Батьківщина, Львів, 1894, 

ч. 9). 

138. — про зневажене трупа в Маяках, Херсонської ґуб.] (бахеїа 
Хагобота, 1885, ч. 181). 

— про завважуване трупів саяовбияників] (Волинь, 1889, ч. 62). 139. 
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140. — про обливане могили повиеїльпика, щоби визвати дощ] (Пол¬ 

таво. Губерн. ВФдомосги, 1898, ч. 187). 

141. — про свічку з людського товщу і руку мерця] (Новостп, 1890, 

ч. 115). 

142. — про те, як трьох хлопців убило дівчину, щоби добути люд¬ 

ського сала для т. зв. злодійської свічки] (Елпсаветградскій ВЬ- 

стник!, 1889, ч. 16). 

143. — про те, що цвіти, зірвані на гробах, помагають вийти заміж] 

(Буковина, 1892, ч. 32). 

144. Драгоманів, Михайло. Малорусскія народиня преданія п разскази. 

Сводг. Кіеьг, 1876. 

145. Думитрашнів, Кіонстантин]. Народньїе повЬрья п обьічап прп 
смерта, погребеніп и помпповеніп хрпстіан!, требуюіціе унвчтоженія 

(Руководство для сельеких! пастшрей, 1868, т. Ш, ч. 39, 108—116). 

146. Епітафії фундаторам! Кіево-Печерскія Лаври (Кіевгк. Енарх. ВГ- 

домостп, 1874, ч. 14, 19—24). 

147. Ефимєнно, П. Памятникп украинской народной словесностп (Чернпг. 

Губерн. Бідомости, 1859, чч. 6—18, 25, 49). Го.юсїня. 

148. — Упмрп. Пзь исторіи народних! парованій (К. Сг. 1883, 

VI, 371-379). 

149. Єґоров, Е. Впршп о смертп в! синодиків ХУНТ ст. (ІЬІП. 1903, 

т. БХХХІ, Док., 168—169). 

150. Єременко. Раскопкп курганоь! Новознбковскаго уЬзда (Труди 
отд. русск. н славянск. археод. І). 

151. ЄФремов, Сергій. Історія українського письменства. 2 вид. Київ, 
1911. Ст. 138. 

152. Єще об! убінств'Ь стариков! (К. Ст. 1902, т ЬХХУІІ, 23 -25). 

153. Жаткович, Юрій. Замітки етнографічні з Угорської Руси (Етн. 36. 

II, 1896, 1-38). Стор. 23 — 25. 

154. Житє й Слово. Вістнпк літератури, історії і фолклору видає Ольга 
Франко. Львів, 1895. 

155. ЗабєлТн, Іван Ев. Исторія русскей жизни с! древпМших! времепж. 

І-II. Москва, 1876 — 9. Стор. І, 444 і д., II, 171, 314 і д. 

156. Забилїн, М. Русскій народ!, его обнчан, обряди, преданія, суе- 

вірья и поззія. В четирех! частях!. Москва, 1880. Стор. 54, 55, 

105-114, 254-255, 275, 561—567. 

157. Завадзкий, Владислав. ОЬгагу Киві Сгепуопе]. Рогпаїі, 1869. 

158. Завнтневнч, Володимир. Область Дреговичей как! предмет! архе- 

ологпческпх! изс.тЬдовапій (Труди кіевской духовной Академій. 

1886, УІП). 
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159. — Форли погребальнаго обряда Мппской губериіп (Труди IX 

археолог. схЬзда). 

160. Заводи дївчипи по мані (Народ, 1891, ч. 4). 

161. Зеленій, Д. М. К. Народний обичай „грЬть покойвпковх“ (Сборппкх 
харьк. игт.-фт. Обіц. XVIII, 1909, 25й—271). 

162. Земба. Й. С. 2\уусгауе рорггеЬо\Уе \у окоІісасЬ Ч?7.усу па Робоїи 
<2Ь. \уіа<3. 1888, т. XII, 227—229 і окремо). 

163. Зонтаґ, Вальдемар [Зоппіад]. Біе ТоІепЬезІаНип", Тоїопкиїїиз 
аііег ипсі пеиег 2еіІ. Наїїе, 1878. 

164. Й. Й. ЙУіаЗотозсі о КираІпісасЬ і ЗоЬоІаеЬ ротіпаїпусії па 
Росіїазіи (Опсіупа сігизкіепіскісії хгосіеі па гок 1846). 

165. І. С. „Іірощи“ плп „подзЬпькуваппя“ (Подольскія Епарх. ИЬдо- 

мости, 1894). 

166. Іванїца. А. Домашаій битх малороеса Хорольскаго \Ьзда п другпхь 

м'Ьсі'ь Волияской и Черппговской губ (Згпогр. Сборяпкх Имп. 

Русск. Геогр. Обпд. 1853, вшп. 1, 337—371). 

167. Іванїцький. Кх петорія погребальншх обнчаевх іЗтногр. Обозр. 

1891, Ш). 

168. Іванов, П[етро] В. Вовкулаки, матеріали для характеристико ліро- 

воззрЬвія крестьяпх-лаяоруссовх (Ювилейний Сборнвкх вх честь 
Всеволода 0. Мпллера подх ред. Н. Янчука. Москва, 1900. = 97 

тол ИзвЬстіії общ. любпт. естествознанія, аитроп. и зтнографіи). 

169. — Жпзнь п поьЬрья крестьяпх Купянскаго уЬіда, Харьковской 
губ. (Сборппьх харьк. пст. ■ фаз. общ. XVII. Харьковх, 19'7). 

Стор. 106—108. 

170. — Жпзеь п повЬрья крестьяпх Купянскаго уЬиа (Втп. Обозр. 

190'). 

171. І[ванов], П етрої IIзх области народпихх малорусскохх легепдх 
(ІЬіііет, 1890—1894), 1894, XXI. Стор. 88- 89 смерть відьми 
і відьмака, 89 — 91 упирі. 

172. Іванов, П[етро] В. Кратній очеркх воззрЬній крестьянскаго насе- 

ленія купянскаго у Ьзда харьковской губериіп па душу и на за¬ 

гробную жизнь, составленпнй по сіоваль старпковх п старухх 
(Отчетх о засЬдан. Ярослав, археол. схЬзда, 18*47). 

173. — Кое что о воккулакахх и по поводу ихх (К. Ст. 1886, VI, 

356- 364). 

174. — Народная медицина вх Харьковской губ. (Труди XII археол. 

сх'Ьзда, 1902). 

175. — Нлродпня представленій п вЬрованія, отпсслщіе ся ьх виЬш- 

иему міру (Харьковск'й Сборникх. Лит.-иауч. прплож. Кх Харь- 
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ковскому Календарю па 1888 г. Внп. 2. Изд. Харьк. Губ. Статист. 

Комптета, 81 і д.). 

176. — Народньїе разсказн о підьмахі п упирьяхі. Матеріали для 
характеристики міросозерцанія крест. паселенія Купяпскаго уізда 
(Сборнпкі харьк. ист.-фил. Общ. Ш. 1891, 156—228 і окремо). 

М. и. о смерти знахарів і відьом 216—220, 222—233. 

177. — Народпие разскази о Долі (Матеріали для характеристики 

міросозерцанія кресгьянскаго паселеиія Купяискаго уізда) (ІЬісіет 
IV, 1892, 54—89 і д.). 

178. — Очеркі воззрівій крестьяпскаго паселеиія Купяискаго уізда 

па душу и на загробную жизнь (ІЬібет XVIII, 1909, 244—255 

і окремо, Харькові, 1909. Ст. 13). 

179. Іващенко, П[етро Ів]. Релпгіовпий культі южнорусскаго парода 
(Зап. Юго-зап. отд. Имн. Русск. Геогр. Общ. II, 1874). 

ІЗ буков. карп. горі, гл. В. М. Е. 
ІЗ области нар. малор. легенді, гл. 1[ваиов], В. 

180. Ізогшьський, Еразм. Вабапіа робап Іиби (Аіііепеит, 1843, IV, 

V. ) IV 65—76, 77 —78; V, 39—75. 

181. ілїнський, Ф. Юго-западное русское общество и его уметвенное 
н религіозно-нравственное состояаіе ві конці XVI п первой по¬ 

ловині XVII сг. (Волипск. Еаарх. Відомостп, 1896) 

182. Іллюмінарськнй, С. Г. Малоросеінскія піенп, записанння ві Би¬ 

линці (Памятпая книжка Саратовской губ. па 1672 г.) М. п. пісні 
про смерть і похороп чумака. 

183. К. №. РоециеЬу и біотсіап (Михеит ботохуе. \Уагзгаууа, 1835, 

82-3, 94-6, 106-108). 

К вопросу обі убіпсгві старикові, гл. В. Н. 
184. К історії старшхі обнчаеві, братстві и коляді па Волили (К. Ст. 

1901, т. ЬХХ\Т, док., 15—18). 

185. Казимір, Е. Изі свадебнихі, родиннихі п нохороннихі обичаеві 

Ііодольской губернія (9гп. Обозр. 1907, І—II, 208 - 210). Стор. 
209, 210. 

186. Кайндль, Раймунд Ф. Аиз Зет \То]кз£ІаиЬеп сіег КиІЬепеп іп 
Оаіігіеп (ОІоЬиз, 1893). 

187. — Аиз бет Аоікзтипбе бег Нигиіеп. Веііга^е гиг Уоікзкипбе 
без ОзІкаграШеп^еЬіеІез (2еіІзсЬгіГі 1. бзіегг. Аоікзкипбе, VII, 

1902, 240—241). Прогностики смерти. 

188. — Біе Нигиієп. Ніг ЬеВеп, ііге 8ііІеп ипб іііге \то1кзйЬег- 

1іеґегип"еп. 4\Чеп, Нбібег, 1894. Ст. 92, 125 -129. 

189. — Біе Зееіе иші іііг АиІвпШаІІзогІ пасЬ бет Тобе ііп \то1кз- 
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"ІаиЬеп Дег Ііиіііепеп ипД Нигиіеп (СІоЬиз, 1895, ЬХУІІ, ч. 23, 

357-361). 
190. — Бег ГезІкаіепДег Дег Кизпакеп игиі Нигиіеп (Мі11еі1ип§еп 

сіег к. к. Сеодг. СезеІІзсІїаП іп \Уіеп, 1896). 
191. — Тоіепіюсіїгеіі. Веіігаде гиг Уоікзкишіе Дег Викохуіпег Ки- 

іііепеп (2еі1єс1ігій Дєз Уегеіпз Гйг УоІкзкипДе, 1907, 320—321). 

192. — УоІкзкипДе (Біе ЕгкипДе, XVII). Липськ, 1903. 

193. — і 0. ІУІанастирський. Біе КиІЬепеп іп Дег Викотпа. І—II. 

(Бег ВисЬепхуаІД. ВеіІгй£е гиг КипДе Дег Викохуіпа, Хг. З, 4). 

Сгегпо\уіІ2, 1889 -1890. І, стор. 70—74, II 31—32. 

191. КалинськиЙ, Іван. Церковно-народний мЬсяцесаоь'ь на Русн (Зан. 

геогр. общ. по отд. зтногр. 1877, МІ, 269—480). 

195. Каллєнбах, Й[осиф]. Тіо оЬгхєДохує „БгіаДбху* (Сгагу і ІиДгіе. 

Ьхуоху, 1905, 87—133). 

196. Калужняцький Омелян. СЬег Деп Шзргип" Дез БгіИеп, Хеипіеп 
ипД Уіеггі^зіеп ігп Тоїепкиїїиз Дег Иеиіідеп Огіесіїеп, 81ахуеп 
ипД Китапеп. Виклад. ТаІі§кеіІзЬегіс1іІ Дег рЬіІ0І0£. безеїізсіїаіі 

ап Дег Ііпіуегзіїаі Сгегпохуііг 1908, 7 ХоуеплЬег. 

197. Намінсьний, Вячеслав. Кь народной демонологія (Изь с. Косарева, 
Дубенскаго уізда, Волинской губерній.) (К. Ст. 1906, ХСПІ, 

Докум., 9—11). 

198. __ ф. Сліди древнійшей зпохи каменнаго віка по р. Сулі н ея 

притокамь (Труди ПІ археол. зїзду в Києві, 1874 р., т. І). 

199. (Кампенгавзен, П. Б.) [СатрНепНаизеп]. Вегаегкип^еп йЬег Кизз- 

ІапД. Ьеіргі^, 1807. Стор. 83. 
200. Карєєв, Ннколай. Миеологическіе етюди. І. Біологпческіе миои 

н демонологія. 1. Душа. 2. Болізнь. 3. Віра вь демонові II. Ми- 

еологпческія Ііредспвленія о гагробпой судьбі душа. 1. Віра 

вь иереселевіе души... (Филологнческ. Зан. 1873, II, 1 — 21). 

201. Карлович, Ян. „Безка £гоЬохуа“ (ЬиД, І, 16—19). 
— Ь’оЬоІе Ди шогі (Меіизіпе, X, 1900—1901). 
— Сіїдиіигу (ХУіеІка епсукІореДуа рохузгєсіта В. 11—12,481). 

202. Квітна-Основяненно, Гриць. Сочиненія. Ііодь ред. А. А. Ііотебни. 
І—VI. Харьковь, 1887—1894. — Твори (Руська письменність, II, 

1—2. Львів, 1904 — 1905). М. н. опис похорону в Марусн та 

Мертвецький Великдень). 

203. Кієвляннн. Кіевь, 1865, ч. 87. О упирях. 

204. Клїнґер, Витовт. йа)ко \у гаЬоЬопасЬ ІиДи и паз і \у зіагокуіпозсі 
(Когргахуу АкаДетіі ІТтіер ху Кгакохуіе. Гііог.-Ііізіог. кі. 2 8егуа 
XXX, 1-161). 
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205. Кльонович, Себ. Вохоїапіа. Сагтеп е1е£. Сгасоуіае, 1583, 1584. 

Переклад Копдратовпча в ВІЬІ. рггекіасібху Іас. роїзк. \Уі1по, 

185} — 52 і ШЬІіоіека ролузгесіїпа ч. 17. Хіосгол', 1891. 

206. К[овальський], В[асиль]. 0 руеко-паролпьіп звідчаяхі (Отечествен- 

пьій Сборввкі. Львів, 1875, ч. 7—9, 11 —13). 

207. К[озарищук], В[асиль] М. Ил буковапскпхі карпатскихі горі 
(Наука. Відень, 1889, І, 356 і в.)1). 

208. Козарищук, Василь. [Оповідане про подорож душі па тамтой світ]. 

(Наука, 1895). 

209. Колесса, Іван. Галпцько-руські народці віспі (Етп. Зо. XI). 

210. — Хагосігіпу і сііггсіпу, теезеїе і родггеЬ и Іисіи пізкіедо тує 
лузі СЬойолл’ісасІї ролуіаіи вігуізкіе^о (2Ь. хуіасі. XIII, 1889, 

147-150). 

211. — Філярет. Людові віруваня иа Підгірю. В селі Ходовпчах 
стрвйсикого повіту списав (Етп. Зо. V, 1898, 76- 98). 

212. Кольберґ, Оскар. СЬеІтзкіе. ОЬгаг еіпо^гаі'ісгпу, І—II. Кгаколу, 

1891-2. І, стор. 177—192. 

213. — Рокисіе. ОЬгаг еіпо£іаІіс2пу. І—IV. Кгаколу, 1882 — 1889. 

1, 214-223, 149, 205; III, 102, 157-159, IV. 

214. — Рггетузкіе. 2агуз е1по§;гаГіс2пу. \УусіаІ Корегпіскі. Кга- 

кб\у, 1891. Стор 51-51. 

216. — 2\уусга]е і оЬгг^сІу луєзєіпє 2 Роїезіа (2Ь. луіасі. XIII, 1889, 

208 - 245). Стор. 229. 

217. Копернїцьний. Ізидор. Рггусгупек По еіпо^гаїіі Іисіи пізкіедо па 
\УоІупіи 2 та1егу]а1о\у геЬгапусЬ рг2ег р. 2оіі)§ Ріокоззолузк^ 

тує лузі Йитколузгсгугпіе \у ролу. 2луіаЬе1зкіпі (2Ь. луіаб. 1887, 

XI, 130-228). Ст. 140-143. 

218. Корвін-Пйотровсьний. Матеріадм для исторіи, атпографіи п стати¬ 

стика Черипговской губерній. Черппгоьі, 1887. 

219. Коробка, Н. Малорусская сказка обь убіеаіа етариковь а вить 
о пропсхожденіїї свапьп у туземцеві Гервеевьіхі островові (Ж. 

Ст. 1908, XVII, 155—158). 

220. Косїнський, В[ладислав]. Лаіко лу Ігитпіе (Ьисі, 1909, XII, 356). 

221. Костомаров, Микола. Очеркі жвзпи великорусскаго парода (Со- 

времепппкі. 1860). Передр. п. з. Очеркь домашней жпзпа а правові 

великорусскаго парода ві XVI п XVII століпіям ві Собрапіе 

сочпиеніа. Кппга VIII. XIX том. Спб. 1906, 1 — 175. 

222. Котляревський, 0[лексаидер] А О погребальньпі обичаяхі язн- 

ческпхі Славяпі. 18^8. Нередр. в 3 томі Сочапеаій в Сбор- 

Гл. І. Е. Левпідький, Гал.-русск. бпбл. XIX ст. І, 964. 
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нпкх отд. русск. я-зика п слов. Имп. Акад. Наукх. Спб. 1891, 

т. ХЬІХ. 

223. Кошовик. Жпвой упнрь вх борьбі сх уиершпми уннряяи (К. Ст. 

18-4, І, 169-171). 

224. Кралицький, Анатоль. Русини лаборскіи вх Угорщині (Наук. 
Соорнпкх Гал.-русск. Методи, 1805, 103 —114). 

225. Крачковський, Ю[лїян Т). Бить западво-русскаго селяиииа. Мо¬ 

сква, 1874. 

226. Крен, Ґреґор. Еіпіеііипр- іп Діє зіагізсіїе Ьііегаїигдезсіїісіїїр. Ака- 

сіепіізсіїе Уогіезипдеп, ЗіиДіеп ипсі кгіїізсЬе ЗІгеНкйде 2. вид. 

бгаг, 1887 (1 вид. 1874). Ст. 416 - 421, 422 -439. 

227. Кремер, Александер. ОЬгг§с1у і 2\уус2а)е гоіпісге (ВІЬІ. ууагег. 

1867, IV, 149—154). 

Кузеля, Зенон. Дитина, г.і. Гр. М. 

228. — Причинки до народнії вірувань з початком XIX ст. Упирі 
і розношене зарази (ЗНТіШ 1906, ЬХХХ і окремо). 

229. Кузїв, Іван. Жнтє-бутє, звичаі и обвідні гбрского народу. Зббраьх 
вх селі Дидьові (Зоря, 1839, ч. 15-21), 

230. Куліш. Панько. Бабуся зх того с^іту. Казка народна про померши 
душі [3 Записок о Южной Руси]. (Читанка руска, І. Львів. 1871, 

120—124). Передр. Коїв, 1882. 

— Записки о Южной Руси. І—II. Спб. 1856—7. 

231. Кунік, А[ріст А.| і барон В[іктор Р.] Роззн. Извістія Аль-Бекри 
н другихх авторовх о Руси и Славяиахх (Спб. 1878). Ст. 56. 

232. Купчанко, Григорій. Народішп гвьічаи п обряди буковписко- 

русскаго парода (Вреяеннпкх ІІистнт. Сгавроппг. на гоїх 1878. 

Львів, 1872, 114—121). 

233. — Наша родина. Илюстровчний сборникх для простонародного 
чнтапья. Відень, 1897. Ст. 215. 

234. — Нрави, обичаи, загадки, пословнни, суевірія и прч. буко- 

вииеко-русского народи (Буковниско-русскій Календнрь на годх 
1877. Рочп. IV. Черибвці, 1876, 59 — 71). Ст. 69 — 70. 

235. — Нікотория псторпко - географнчеекія свіїінія о Буковині 

(Зап. Юго-зап. отд. Имп. Русск. Геогр. Обш.. II. Кіевх, 1875 

і окремо). Ст. 64—66. 

236. — Похорони на Буковині (Головацкій, Народп. піснп Гад. 
и У горе. Руси, ІІІ/2). 

237. Л. М. Маюрусское нпщенское причитанье (К. Сг. 1903, т. ЬХХХ, 

Док., 6 — 7). 

238. Л. Ш. Убійство дітей н стариковх (Знцпклон. Сло'арь Брікгауза 
п Зфропа т. ЬХУіІ, 402 - 404). 
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239. Лазаревський, 0[лександер М.] [Про духовницї]. (Черниг. Губерн. 

Відолоств, 1857, ч. 19). 

240. Левицький, Іван. Світогляд украінского иарода. Львів, 1876. 

Ст. 44 — 66. 

241. — Орест І. Какь относвлнсь у наеь вь стариау кь самоубій- 

ствй (Чтеаія вь пстор. Общ. Неетора лйтописца. Кіевь, 1891, V, 

5-6). 

242. — Обичай помп.тованія преступиика, пзбрапааго дйвушкои вь 

мужья (К Ст. 1905, т. ЬХХХІДІ, І, 89—97). 

243. — Очеркп народной жизпп (К. Ст. 1901, 199—205). Розділ: 

Убійца, вриковавпий кь гробу своей жертви. 

244. — Старпнаня воззрйнія иа самоубійсгво а отголосокь ихь вь 
аародвихь обичаяхь Южаой Руси (К. Ст. 1891, ка. XII, 345—360 

і окремо). 
245. Левшин, 0[лексїй 1р.] Письма нзь Малороссіи. Харьковь, 1816. 

246. Ленчевський, Л. Похоронене обряди а повйрья вь Староконстап- 

тиновскоаь уйздй Волинскои губ. (К. Ст. 1899, т. ЬХУІ, кн. VII, 

70—78). 

247. Лепкий, Данило. Весаянй звичай, обряди та вйрованя на Руса 

(Зоря, 1883, ч. 12 - 14, 199-201, 214-216, 232-234). 

248. — Дещо про вовкулакбвь (Зоря, 1885, ч. 20). Передрук в Ру- 

скій Читанці Партацького ч, IV. Львів, 1887, 47 і д. 

249. — Зь вірувань нашого люду (Зоря, 1884, ч. 5, 23). 

250. — Лицарн п розббйиики вь деякихь людовихь казкахь та вй- 

ровапяхь (ІЬіЗ. 1887, чч. .19-20). М. а. про свічку з людського 

товщу. 

251. — Похоронна звичай а обряди у нашого народу (ІЬісІ. 1883, 

ч. 1). 

252. — Про иародин забобони: уроки, аерестрахь... (ІЬісІ. 1884, 

чч. 13 — 15). 1 

253. — Про небйщикбвь (ІЬісІ. 1890, чч. 10—11, 1892, ч. 13). 

254. Литвинів, А. Изь Глухова [о убійстві, щоб добути людського 
товщу для злод. свічі] (Зеяск. Сборвикь Чернпг. губ. 1900, І). 

255. Литвинова, Л. Какь сажали вь старину старихь людей на лубокь 

(К. Ст. 1885, VI, Док., 354 — 356). 

253. Лїневич, П. Г. Зтнографпческія свідйпія о Черниговской губерпів 

(Червпг. Губерн. Відомоста, 1848, чч. 14—19). 

257. ЛТсовський, Атанас. Опиеаніе села Гайворона (Земскій Сборвикь 
Черннговск. губ. 1900, 41 -54). 

258. Лоневський, П. Сопоставленіе смисла в сущестза обрядоьь в та- 

инствь православной церкви сь народнияп обиіаяма, врактикуемнмв 



вь ІІодольской єпархій, оть рождепія человіка до смертп и по- 

гребепія его (Подольск. Епарх. Відомосте, 1891, чч. 16 — 17). 

256. Лопатки. Народвкгя забавки вь Берегскомь комнтаті, вь Стройні 

(Місяпесловь крестннй на 1892 годь. Вь Унгварі, 1891, 130 і д.). 

Лубок, гл. С-ич, Е. свящ. 
260. Максимович, Михайло А. Дай и місяци украпнскаго селяпппа 

(Русская Бесіда, 1856, І, смісь, 61 — 83, Ш, 73 —108. Передрук, 

в Собраиіе сочпиеній, II. Кіевь, 1877, 463—524). Стор. 480 — 481 

проводи, дядинки. 

261. — Надгробная суєта. (День, 1804, ч. 10, 19 і Собрапіе сочп- 

неній, II, 238-239). 

262. — Надгробние стпхи Кочубею п Искрі вь Печерской Лаврі 
(Кіевскія Епарх. Відомосте, 1866, ч. 23, 717 і Собрапіе сочпиеній, 

II, 240-252). 

263. — О надгробіяхь вь Ііечерскомь монастирі (Собрапіе сочинепій, 

II. Кіевь, 1877, 216-237). 

264-. Малинка, А. Малорусскіе обряди, повірья п заплачкн при похоро- 

пахь (9тн. Обозр. 1898, ХХХУШ, 96—107). 

265. — Дополненія кь свідініямь обь Йвані Купалі и о заплачкахь 

вь Малороссіп. б) Малорусскія заплачкн (ІЬіД. 1898, XXXIX, 

151—152). 

265 а. — Сборнпкь матеріаловь по малорусск. фолклору... Изд. ред. 

Земскаго Сбориика... Чернпговь, 1902. Ст. 241. 

266. Малороссія. Составили Б. Г. Карповь, А. Я. Пора, Леоновпчь, 
Ф. А. Виноградовь, Я. Ф. Ставровскій, Е. К. Замнсловская, 
В. В. Морачевскій, II. М. Малнгпева. (Россія. ІІолпое географи- 

ческое оппсаніе пашего отечества. ІІодь редакдіей П. В. Семенова, 

т. VII). Спб., 1903. Ст. 120-121. 

267. Монастирський, Олександер. Оіе Киїїіепеп (Озіегг.-ипдаг. Мо- 

пагсіїіе іп ТСогі ипсі ВіИ, т. XX: Викотсіпа. 1899, 228 — 271). 

Ст. 261, 269-271. 

268. Манжура, І[ван Ів.] Сказки, пословпдн п т. п., запнсаппня вь 
екатеринославской п харьковской губерніяхь (Сборнпкь харьк. 

нст.-фпл. Общ. ПІ, 1890). 

269. — Малорусскія сказки, преданья и повірья (ІЬісі. VI, 1894, 

161 і д.). 
270. Маркевич, Микола. Обнчаи, повірья, кухня п напптки Малорос- 

сіянь. Кіевь, 1860. 

271. — Ол. Образники малорусскихь зпптафій ХУШ в. (К. Ст. 1883, 

У І, 393—396). 

272. Марчинський, Вавжинєц. Зіаіузіусгпе, Іородгаїісхпе і Ьізіогусгпе 
орізапіе диЬегпіі росіоізкіер І—III. ІУіІпо, 1820—1822. 
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273. Матвіїв Причинок до етиоґрафії Галицького Поділа (Косгпік 
коїка паико\Уе§о іагпороізкіедо га гок 1892. Тагпорої, 1892). 
Повіря ирл чорта і смерть. 

274. Матеріали для атнографнческаго пзученія Харьковекой губерній 
вь Харьковсколь СборпакЬ, 1893—1895, VII— IX. 

275. Матеріали до укр. етиольоґії. Львів. 1899 і д , 1—XII. 
276 Матросов, Е. Н. ІІо обичаямь старинн (Историческій Вісіникь, 

1904, ки. V, 608 — 625). 

277. Махаль, Гануш. Хакгез зіотапзкеїю Ьа]ез1оуі. Прага. 1891. Ст. 
18 —19: Ргесійіауу о йизі Іісізке а гітоіе гаЬгоЬш'т; 85 — 89 
Зіпгі; 172—188 Уатрігі. 

278. Мельник, Е. Раскоакп вь землі Лучаиь (Труди IV археолог, 
сь і і іа). 

279. Мерці і упирі (Жнте й С.і. 1895, II, 360). 

280. Метлинський, Амвроз. Народния южнорусскія піспн. Кіевь, 1854. 
281. Миколаєвич, Яків. Опис кадеиецкого повіта. Львів, 1899. 

282. Милорадович В. П. Жнтье-бшье лубенекаго кресгьянипа (К. Ст. 
1902, т. ЬХХУІІ). Страва па поминках. 

283. — Замітки о малорусск'й демонологія (К. Ст. 1899, т. ЬХ\ГІ, 
кп. VIII, 196- 209, кн. IX, 379-400). 

281. — Народная медицина вь Лубеискомь уізді, Полтавской гу¬ 
берній (К. Ст. 1900, кн. І - ПІ, V—VIII). * » 

285. — Народнше обряди п піснн Лубенскаго уізда, Полтавской 
губерній запнеапие вь 1888—1895 г. (Сборнпкь харьк. пет.-фил. 
Общ. 1897, X, 1 -223). Ст. 4—10 сонник, 164 - 177 похорон, 
177 223 голосїня. 

286. — Рождесгвенпни святки вь Лубепсколь уізді. ІІоліаза, 1893. 
287. — Укранпская відьма (К. Ст. 1901, т. ЬХХІІ, 217-233). 

288. Мирон [псевд. = І. Франко]. Сожжеиіе упнрей вь с. Нагуевнчахь, 
1831 г. (К. Ст. 1890, IV, 101-120). 

289. Мікльосіч, Фр. Оіе ВІиІгасЬе Ьеі Зеп Зіагеп. Аиз йеп Бепк- 
зсЬііПеп йег Каіз. Акасі. 3. 4Уізз. \\леп, 1887. 

290. (Міллєр, Моріц Едіуі.) Еіп АЬег^ІаиЬе (Викохуіпаег Віепепіїеипсі. 
Сгегпотсіїг, Гч90, ч. 2, 5 — 6). 

Могила, Петро, г.і. Пімін, Евз. 
291. Модзалевський, В. Договорь прпхожань села Білоусовкп (пиря- 

тпискаго уілда) сь свящепипкомь 1742 г. (К. Ст. 1905, т. ЬХХХУПІ, 
Док., 10 -11). 

292. Морачезич, І. Село Кобнлья Волицской губерпіп Новградволип- 
скіго уі їда ‘ (Зти. Сборипкь. ІЬд. Или. Рус.к. Геогр. Общ. 1853, 
внн. 1, 294 - 312). 
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293. Мочульський, В[асиль]. Смерть козака ііо аалорусскизгь ніснямь 
її думать (Труди XII археол. сьізда, 1902). 

291. Мрочко Фр. Ксавери. Зпіаіугізгсгугпа. Рггусгупек Оо еіпо»гаГіі 
кга)о\уе] (Рггехуосіпік паикохуу і Іііегаскі, 1897, XXV, 193 — 207, 

290—304, 385—402, 481—498, 577 -595). Сг. 587—595 2\уусга]е 
І оЬі'2£СІу рО£Г2€Ьо\УЄ. 

295. Мурно. Матіяс. Раз ОгаЬ аіз Тізсіл (\УбгІег ипі Засіїеп, 1910, 
II, 79-100). 

296. Н. Я. Черти пзь религіозной п биговой жизнп Подолів ьь мипув- 
шіе віки (Нодольск. Епарх. Відолостп, 1908, чч. 33 -36). 

297. Навки (Жнтє й Сл. 1895, Ш, 384). 

298. Неґрескул, В. Д. ІІредразсудкп херсовскаго простолюдина (Хер- 
соиск. Губерв. Відомосте, 1892, ч. 12, 17) 

299. Нестеровський, П. А. Вессарабскіе Русини. Исгорпко-зтиографп- 

ческій очеркь. Варшава, 1905. Рец.: Ж. Ст. 1906, XV, 64 — 66 
(Л. Л. В.). 

300. Нечуй-вітер, А. [псевд. = Ганна Куліш ва]. Жизпь вь одноть селі 
(Основа. Петерб. 1862, кн. VIII). Голосїіє. 

ЗОЇ. Ноіуіис, М[атвій псевд. = М. Симонов). Украй і иські приказки, прп- 
с.іівья і таке пише. Петербургь, 1864. 

302. Новосєльський, А[нтін псевд. = Марцїнковський]. Ьиіі икіаіпзкі, 
]Є£о ріезпі.. гаЬоЬопу, оЬгг^Лу, г\уусга)е... І-II ^Уііпо, 1857. 
Т. І, 136—145 : Ргіабу. 

303. 0 воспоминаніи стерти п о жстін че.іо&ічесгі.чь (Два памятпикп 
XVII н XVIII віка. Р. Ф. В. 1887, XVIII, 154-156). 

304. 0 знахорахь п зиахоркахь, о планетнпкахь, волколакахь, чарба- 
никіхь и чарбвпицахь, о упиряхь п упириціхь и о тихь грошахь, 
що вь землі горять, якь пхь чорть пересушує (Наука. Коломия, 
187 4, 223, 245). 

305. 0 кіертвецах'Ь (Міояцесловь на г. 1871. Унгварь, 1870, 46—51). 
306. 0 самоубійці (Кіенлянппь, 1874, ч. 114). 
307. Об убійстві еь XVIII в. свяіцепнпка с. Войговкп по подозрінію, 

что онь упирь (Кіевлянпиь, 1868, ч. 145). 
308 Об уграруссах (Наука. Віна, 1893, ч. 1, 3, 5—7). 

Обряди, М а .і о р. н о х о р. гл. В. Е. 
309. Обряди, ІІогребальние, вь Житомірскомь уііді (Волинок, гу- 

бернск. Відомостп, 1860, ч. 29 — 32). 

310. Огієвський, П. Обшай уливать руки послі погребенія умершихь 
(ІІрибавленіе кь Черинг. Енарх. ііівістіямь, 1868, ч. 10). 

311. Огоновський, Омелян. Исторія лятератури рускоп. Чаоть IV. 
Львоаь, 189 4. 
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312. — Русшш поді зглядомі етпографічвнмі, язиковьіїі, историч- 

пимі и литературннмі (Діло. Львів, 1886). 

313. Онищук, Антін. Матеріали до гуцульської демонольоґії. Записав 
у Зелепицн, падвірпянського повіла, 1907—1908 (Мат. до укр. етя. 

XI. У Львові, 1909. 1—138). 
314. Описаніе с. Середнякові Гадячскаго уізда Полтавской губерній 

(ІІолтав. Еаарх. Відомосте, 1905, ч. 26 і д.). 

315. Остапчук, В. На тамтимі свити. Народи, ліспи, еказапія, сказкп 
п прч. записанньтя ві Сідлепкой п Люблпнской губерніяхі (Ж. 

Ст. 1902, XII). Ст. 464. 
316. Очерк, Бтнографнческій, малорусскаго населеній Полтавской 

губерній (Воронежскій Сборникі ві память трехсотлігія города 
Воронежа. Воронежі, 1886, ч. І). 

317. Очерки Малороссіп (Приходская бпбзіотека ред. В. И. Шелякипа). 

Спб., 1893. 
318. Памятники древпе-русской церковно-учительской литератури, НІ, 

1897. 
319. — старпнпой русской литератури изд. гр. Гр. Кушелевимі- 

Безбородко поді редак. Н. Костонарова І—НІ. Спб. 1860. Причта 
о витязп п о смертп (441—443). 

320. — украппской народной словесности (Черниг. Губерн. Відомо- 

сти 1859). Голосїня. 
421. - Два, ХУІІ-ХУНІ віка (Р. Ф. В. 1887, ХУНІ, 151-156). 

322. Пасха п проводи на Украйні (Галпчанані. Львів, 1894, чч. 95, 

101, 102). 
323. Пачовський, Михайло. Похоронний обряд на Русп. Справоздапе 

ґімп. акад. у Львові за 1902/3. У Львові, 1903. Ст. З—32. Рец.: 

ЗНТіНІ 1904, т. ЬХІ. (Томашівськпй). 
324. Пашпорт на тамтоп сьвіт (Буковина, 1895, ч. 82). 

325. Петракакос, Д. А. Біе Тоїеп іпл КесЬі пасії бег ЬеЬге ипб 
ІЧогтеп без огІЬобохеп тогдепіапбізсіїеп КігсБепгесБІез ипб 
бег 6езеІ2"еЬипд Сгіесіїепіапбз. Ьеірхід, 1905. 

326. Петров, М[икола1. Очерки нзі исторіи украинской литератури 
ХУНІ в. Кіевская искусственная литература. Кіеві, 1880. Ст. 19 

псальма про смерть. 
327. Петрушевич, Антін. Лпнгвистическо - иеторическія изслідовавія 

(Лптер. Сборникі Гал.-русской Матици, 1887, 25—81). II: О про- 

исхождеиіи п значеній старо-словепскихі слові: жоупа, жоупище, 
жоупані, жоупань и другихі слові относящихся кі трупосожеганію 
и погребапію умершихі у Словені. 
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328. — Общерус-'кій дневнпкь церковних?., народних!, сеяениихь 
празднпковь п хозяйственнихь занятій, примірг п гаданій (Вре- 
менпнк'ь Ставропиг. їїнстптута на 1866 г.). Львовь. [1865]. 

329. Пєснь. Руска. о зтіегсі г хуіеки XVII. (Ьхуохуіапіп, 1841, 61—62). 
330. Пєткєвич, Зенон. Іди! Роїезіа Іііехузкіедо (Ту^осіпік рохузгесіїпу, 

1884, 346, 360; 1885, 10, 42, 58, 76, 91, 108, 118, 171, 186). 

331. Пипін, Олександер. їїсторія русскоп атнографіп. Т. III. Згнографія 
малорусская. Спб. 1891. 

332. [Підляшецький, СтеФан]. Гдещо о упиряхх (Наука. Львів, 1876, 

3911. 
333. Пімін, Евз. [= Петро, Могила]. Лі&од аЬо Катіегі г ргосу ргахусіу 

сегкхуіе 3те. ргахуозіахупеу Кизкіеу. Кіуоху, 1644. М. и. про 
хавтурп. 

334. Плєщинський, Адольф. Воіаггу ті^сігуггесгсу. ІУагзгахуа, 1893. 
335. Площанський, Венедикт М. НЬкотории нійстностп Галпцкой Русп 

(Лнгерат. Сборнпкь Гал.-русск. Матпци, 1886, 265). Крпсти- 
ноніль. 

336. — Нікотория села Галпцкой Русп (ІЬісЗ., 1870). Корчнн, Бе- 
лелуя, ст. 56. 

337. Повіря шалорусскіп (Слово. Львів, 1880, чч. 82—3). М. п. про 
унпрів і вовкулаків. 

338. РодггеЬ’ сігіеска па ІІкгатіе. (КІозу, 1874, т. 25). 
РодгіеЬу и ЗІохуіап, гл. К. ТР. 

339. Подбереський, Андрій. Бетопо1о»іа Іийи икгаіпзкіе^о (2Ь. хуіаск 
IV, 1880). 

340. — Рггеїахсігка ро сгагпотогзкісЬ і агохузкісії роЬггейасЬ іи- 
&/.\еї ро сіпіергохузкіет 2арого2и (ВіЬІ. ДУагзг. 1863, 1, 295—328, 
494—523, II, 113—134, 477-508). 

341. Подольський, Г. Приходь АлексЬевскій харьк. уізда Софійскоп 
церква (Харьков. Епарх. Ккдомости, 1868, ч. 1, 51 — 57). 

342. Поликарпов, беодор. „Пурнна“ (Ж. Сг. XVIII, 1909, отд. V, 
121-123). 

343. Поминки или проводи. (Слово. Львів, 1887, ч. 53, 54). 
344. Понятія, Суевкрпия. о прпчппахь засухи вь Радояисльскомь 

у'Ьз.тЬ (Кіевляппп’Ь, 1872, ч. 58). 

345. Попєльнїце зїагоьіохуіапзкіе і оЬгг^сіу рггу ро^ггеЬасЬ (Рггуіасіеі 
Іисіи, 1846, чч. 7—8). 

346. ПорФІрєв, І[ван Як.]. їїсторія русскоп словесности. Ч. І. Казань, 
1909. • 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 13 
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316. Потебня, Олександер. О долі п сроднихь сь нею суіцеегвахь 
(Древностп Московск. Археолог. Общ. 11, 1867, 153 — 196). 

348. — О аііепческомь значеній нікоторихь обрядовь н повірій 
(Чтеаія Общ. пст. п древн. при Моеков. уинв., 1805, IV, 231—320). 

349. — Згимологическія замітки (Р. Ф. В. 1880, Ш, 194—196). 

350. Похищеніе части труна для полощи при воровстві (Кіевляиииь, 
1876, ч. 103; 1878 ч. 43]. 

351. Практика смертной каша вь старой Малороссіп (К. Ст. 1901, 
т. ЬХХІУ, док,, 1 — 3). 

352. Преданіе о смертной казни за крал;у нчель (Екатерппославск. 
Губерн. Відомостн, 1880, ч. 89). 

353. Преніе живота со смеріію, гл. Два памятпаки (Р. Ф. В., 1887, 

151 — 153). 

354. Пригоровський, А. Обичай печатанія умершнхь, гл. Руководство для 
пастнрей, 1880. 

355. — Село Меленскь Стародубскаго уізда (Зап. Черниг. губернск. 
статист, комитета. Чернпговь, 1866, кп. І, 209 — 241). 
Причитанье, Малор. нпщ. гл. Л. М. 

356. Про померншхь (Правда. Львів, 1873, ч. 17, ст. 574: Зь народ- 
ньіхь усть). 

357. Программа до вбірапня відомостей про українсько-руський край 
і нарід уложена членами Наукового Товариства імена Шевченка 
(Етн. Зо. І, 1895). 
Прощі, гл. І. С. 

358. Пржездєцкий, Олекс. Росіоіе, Л\го1уїї і ТЛкгаіпа, оЬгагу тіе]зс 
і сгазол7. ІУіІпо, 1841. 

359. Радченко, Зинаіда. Гомельскія народная піснп (Злі. Ніш. Русск. 
Геогр. Общ. 1888, ХШ, вьіп. 2). 

360. Раєвський, [Петро Іванович]. Малорусскія повірья (Воронежская 
Бесіда на 1861 г.). Ст. 194). 

361. Рєзанов, [Володимир] І. Курскій сбораикь. І—П. Курскь, 1902. 

Ч. II: Зтиографпческіе матеріали .. воззріпія на природу, повірья. 

362. Ржегорж, Франтішек. КаІешШчк г пагоДпПю хітоіа Ьеткй. 
Ріізрегек к гизіпзкети пагосіорізи ЬаІісзкусЬ Каграі (Сазоріз 

* сезкеїю тизеа, ЬХХІ. V Ргаге, 1897,353—375). Ст. 357 : служби 
за померших, 352 задушна субота. 

363. — Наїісзко-гизку іореіпік (8x61, XXXI, 419—420). 
364. Рицар н смерть. Казка. Коломия, 1875, 1876, 1883; 6 впд. 1887. 

365. Розенберґ, П. К. ІІовірья п нредравсудки (Кубанскія Областн. 
Відомосте, 1900, ч. 207). 
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366. Родительская, Осениая, и.іи помановеніе уеошнпхь (Херсонок. 
Губерпск. Відомосте, 1848, ч. 38). 

367. Рудченко, Іван. Чумацкія народпня пізнп. Кіевь, 1874. 
368. Руковадство для сельскахь пастнреп за 1880 г., ч. IV, 94 — 102, 

ч. V. 138 - 147. Тут дві статі редакційна і А. Пригоровського: 
Обиіай такт, називаемаго печагапія умершихь на Юго-западі 
Россін и борьба изь за иего. 

369. Руліковський, Едвард. Оріз ротсіаіи \\газу1ко\Узкіе£о. 1853. 

370. — Екгаіпа орізапа ро\уіаІаті росі лугді^бет Ііізіогусгпут, 
оЬусгаіохуут і зіаіузіусгпут (ВіЬІіоІ. ЛУагвг. 1852, IV, 454— 

471). 
371. — 2арізкі еіпо&гаі'ісгпе г ТІкіаіпу (2Ь. хуіаб. III, 1879, 62 — 

166 і окремо). Стор. 94 о упирях, 104 свіча з людського товщу. 
372. С—ч, К. свящ. Дикая забава „Лубокь“ (ІІодольск. Е іарх. Вйдо- 

мосги, 1898, чч. 19 — 29). * 

373. Савченко, Іван. Міросозерцаніе иашпхь простолюдиповь-малороссовь. 
Записано вь с. Соловьевкі Радомнсл. у. Кінескоп губ. (Ж. Ст. 

1906, XV, 105—108). 
374. Самонвасов, Д. Я. Сіверяпс-кіе кургани (Груди, Ш археол. 

сьізда, т. І). 
375. Сарторі, П[авло]. Баз ^Уаззег іт ТоГеп§;еЬгаис1де (2еі1зс1дгіГі 6. 

Уег. Г. Уоікзкітбе, XVIII, 1908, 353—378). 

376. — Ееиег ипб Ьісіїї іт Тоіеп^еЬгаисЬе ДЬіб. XVII, 1907, 

361—386). 
377. — Зіііе ипб Вгаисід. І. Біе НаирІзІиГеп без МепзсЬепбазеіпз. 

(ГІапбЬйсІдег гиг Уоікзкипбе, V). Ьеіргі^, 1910. 

378. Сборнин. Харьковскій, лптературно - научное при.юженіе кь 
„Харьковскому Календарю“ 1895 р. вид. 9. Впдапе Харьк. Губ. 
Статист. Коаптета під ред. В. Іванова. 

379. Свєнцїцький, Іляріон. Матеріали по псторіп сдошепій Карпатской 
Русії сь Россіей вь 1 половину XIX в. (Науч.-лптер. Сборнпкь 
Гал.-русск. Матицн, 1905, Ш; 1906, V, 1). Ст. 45. 

380. — Похоронне голосїзе і церковно-релїґійна поезія (Студія над 
розвитком мотивів народної с ювесности. ЗНТіШ. 1910, т. ХСШ, 

ХСІУ). 
381. Свидницький, А[натоль]. Великдень у Подолань (Основа. Южно- 

русскій лптер. учен. вілнпкь. ІІетерб. 1861, XI). 

382. СвКдКнія обь язическпхь вірованіяхь волинекпхь креетьянь и 
представленія пхь о душі н о загробной жпшп (Во.шнск. Енарх. 
Відомостн, 1892, ч. ЗО). 
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383. Сепп, І[ван]. Іпіегпаїіопаїе НосЬгеііз-, ТаиІ- ипсі ТоІепдеЬгаисІїе, 
МйпсЬеп, 1891. 

384. Синицький, Д. ІІогребеніе на санях* (К. Ст. 1894, IX, 457). 

385. Сїлецький, Арсеній [К]. Колдовство в* Юго-вападной Руса в* ХУШ. 
ст. (ІЬісі. 1886, VI, 193 — 236). М. п. о упирях. 

386. Сїцинський, Е. Народиш представленій о загробно,іь мірі (По- 
дольск. Енарх. ііідояостн, 1886, ч. 28). 

387. — ІІогребальние п пояпнальвие обрядн вь ІІодоліи (ІЬібет, 
1887, чч. 0-10). 

388. — Сблпженіе снертн сь рожденіеяь в бракояь в* народпой ііоззіи 
(ІЬісі., 1885, чч. 18, 24). 

389. Скальковський, Аполлон А. Похорони занорожца вь 1772 году 
(Русскін Ппвалпдь, 1847, ч. 32. Передрук, в К. Ст. 1898, т. ЬХ, 
док., 43—47). 

390. Славинський, [М.[ [Про звороти „носадпть на саночки" і „сажать 
на лубок"]. (Приднінровскій Край, [ок. 1901] ч. 1435). 

391. Смерть вояка. Пісня народна (Романчук, Руска Читанка, 
т. II. Львів, 1879, 243; 3 вид. 1886, 233). 

392. Снегирев, Іван. Русскіе простонародна нраздники п суевірпш 
обряди. Москва, 1837. 

393. Соболевський, [Олексій] І. Матеріали п пзслідовавія вь области 
славянской фнлологіп п археологія (Сборннкь отд. русск. яз. 
и слов. Ияп. Акад. Наукь, ЬХХХУШ, Лї Ш. Спб., 1910). XVI. 
Изь области вірованій н обрядовь. 5. Тризна, 273—274. 

394. Созонович, І. П. Русскіе варіанти сказки о женпхі-мертвеці (Р. 
Ф. В. 1890, IV, 332—344 і д.). 

395. Сокальський, Бронислав. Роууіаі Зокаїзкі росі тУ2£І§сіет §;еод:га- 
іісгпут, еіподгаіїсгпут і екопотісгпут. Ьлуосу, 1899. 

396. Соколов, М. і. Новий матеріал* для обьяснепія амулетоьь (Древ- 
ности, І, 170 і д.). 

397. Сонник нли толкованіе сновь... Собрали М. II. Б. п К. Н. Т. Ко¬ 
ломия, 1879. 

398. Сорокин, Г. І. Містечко Дмитровка. Опиіь нсторпко-статистпческаго 
п зтнографпческаго обьяснепія (Сборнпкь Херсонск. Зеяства. 
Херсон*, 1890, чч. 7—8). 

399. Сперанський, N1. Раскопкн кургановь вь Ршьскояь уізді (Археол. 
Извістія, 1894). 

400. Спіцин, А[лександер] А[ндр.]. Замітка о каменнихь крестахь, 
преимущественно новгородскнхь. (Зап. Отд. Русск. и слав, архе¬ 
ологів, 1903, т.“У, вин. І, 203-234). 
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401. — Замітки о Русахі ибні Фадлана п другнхі арабекпхі писа- 
телей (Жмнпр., 1881, VIII). 

402. — Обозрініе губерній ві археологпческомі огношеніи (Труди 
отд. славяпск. археол. т. І, II, IV). 

403. — І’азселеніе древнє - русскпхі племені по археологическимі 
данннмі (Жмнпр. 1898, УШ). 

401. Средство оті засухи (Кіевлянппь, 1888, ч. 71, 94). Самоубіпця. 
405. Срезневський, Ізмаїл Н. О язнческпхі вірованіяхі древнихі Сла¬ 

ва ні ві безсмертіе души (Жмнпр., 1847, ч. 2). 

406. — Святилища п обряди язическаго богослужепія древнихі сла- 

вяпі. Харькові, 1846. 
Ставровський, Ф. Распреділеніе паселепія Малороссіи по террп- 
торіи, его зтнографической составі, биті п культура (Малоросія, 

90-127). 
407. Стаднїцька, Луція. 2е гігоіа V РойоП гизкет. (Рогаїїа, оЬусеіе, 

оЬї'аЗу, коигіа а роуегу) (51оу. ЗЬогпІк, II, 1883. 429—440). 

408. — СЬагакіег, оЬусга^е, оЬгг^Зу Ішіи гизкіе^о па Ройоїи (\У§- 
сіготсіес, 1883, 571, 583, 597, 613). 

409. Стоимость похороні барншевской обивательки ві 1756 г. (К. Ст. 
1901, т. ЬХХШ, 85-86). 

410. — похороні прнлуцкой обивательки ві 1726 г. (ІЬісЬ, 1901, 
ЬХХШ, 18-19): 

411. Стражни, Ал. О росіе хешгеїусії и роЬапзкусІї Зіоуапй (ОЬгог, 

1893). 
412. Стратчата, страччуки (Ж. й Сл. 1895, II, 361). 
413. Сумцов, Микола. Дополненіе кі статьямі о Долі и Недолі (9гн. 

Обозр. 1892, XV, 169 і д.). 

414. — Квитка какі втноґрафі (К. Ст. 1893, VII). 
415. — Колдуни, відьми п уннри. Кибліографическій указатель 

(Сборнвкі харьк. нст. фил. Общ. III, 1891, 229—278). 

416. — Культурния пережпвапія (К. Ст. 1889—1890 і окремо). 
417. — Легенда о грішной матери. Кіеві, 1893. 
418. — Малюнки з життя українського слова. Харьків, 1910. Стор. 

55, 63. 83—84, 89, 134—35 (коротка біблїоґр. праць [28] про 
похорон) і 141 —142 (бібл. праць про упирів, мерців і т. д.). 

419. — Народиш пісни о смерти солдата (Згнограф. Обозр., 1893, 

XVI-XVII і окремо). 

— Параллели кі повісти Гоголя „Вій“ (К. Стар. 1886, II, 

286-289). 
420. 
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421. — Ліспи п сказкп о живомь мертвеці (ІЬіЛет, 1891, Ш. 

440 і д.). 
422. — Совреженная малорусская зтвографія (К. От., 1892—1893, 

1895—1895 і окремо ч. І. Кіевь, 1893; ч. II, 1898). 1892, XXXVII, 

сгор. 1892. 
423. Талько-Гринцевич, Юл. 2агузу Іесгпісітуа Іисісже&о па Визі ро- 

Іисіпісшсд. Кгаколу, 1893. 

424. Танський, І. Село Локоткп Глуховскато уізда (Зац. Червпг. Губ. 
статист. Комитета. Черннговь, 1866, кп. І, 153 - 207). 

425. Темнота між Бойками [в Скільщннї]. Буковина, 1900, ч. 38. Ви¬ 
копуване мерця. 

426. Темплє, Рудольф. Біе ОєЬіг£зЬє\уоЬпєг іп Оаііхіеп (Міііеііипдеп 
сіег к. деодгарЬ. безеїізсіїай іп \Уіеп, IV, 1860, 37—50). 

427. Терещенно, А. В. Бить русскаго народа. І—VII. Саб., 1848. 

Т. ПІ. 
428. Тишкєвич, Е[встах] ґр. Кгиі ока па ггосіїа агсЬеоІодіі кгаіолуеу, 

ДУіІпо, 1842. 
429. Толстой, І. І. і Кондаков, Никодим. Русекія лревности, IV. 
430. Торонський, Олекса. Русини Лемки (Зоря Га.іпцкая яко альбумь 

на годь 1860. Вь Львові, 414—415). 

431. — Священппкь на кумашні (Рускін Сіонь. Львів, 1872, ч. 3). 

432. Тоіе, Бег, іп ОІаиЬе ипй ВгаисЬ сіег Убікег (ІІщиеІІ, 1898, 
108—112, 166—172, 202-209). 

433. Третяк, Г[ригорІЙ]. Народно-церковний звичай п обряди на Руси 
(Рускін Сіопь. Львів, 1877, чч. 7, 8, 16, 19, 20, 23). М. п. про 
комашню, стор. 601, 605. 

434. Трудьі зтпографпческо-статпстической зктпедпиін вь западпорусскій 
край... Юго-западпип отділь. Матеріали п пзслідованія, собраиния 
П. II. Чубипскимь. І—VII Снб, 1872—1878. Т. І, Ш, особливо 
IV: Обряди. 

435. Трусевич, І. ІІреданія, повірья, пословппн н піснп жптелей ІІо- 
лісья (Кіевляппнь, 1865, чч. 20, 51, 52, 57, 65 — 71, 107, 108, 
109, 111, 113, 120). 

Убійство, дітей, гл. Л. Ш. 
— упиря, гл. Я. Ш. 

436. Упьір"Ь (Временинкь ипст. Ставропиг. па г. 1871, Львів, 1870, 

108-109). 
437. Фасмер, М. Р. Греко-славянскіе зтюди, І—ПІ (Извістія отд. русск. 

яз. н елов., 1907 і Сборнпкь отд. 1910). 

437 а. Фішер, Едвард. Веубікегипд бег Викотуіпа. II. КиІЬепеп, 
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149—178 фіе Викохуіпа... Сгегпохуііг, 1899). Спір. 159 — 160 
похоропп. 

438. Фотинський, 0. Обикиоиенвие люди староп Волнни (Волинскіп 
псюр.-археолог. Сборіїпкг, II). 

439. Френ, Х[ристіян Данил.] [Ргаїїп]. ІЬп Еозгіап’з ипЗ ашіегег 
АгаЬег ВегісЬіе ііЬег Віє Виззеп аііегег 2еіІ. Спб. 1823. Сгор. 
11-23. 

440. Філярет, архіеп. [= Дмитро Гр. Гумилевський]. ІІсторико-сгатп- 
стическое онпсаніе Черпиговлкои єпархія. V. [гл. Гріпчеико 9тн. 
Матеріали. II, 139). 

441. Франко. Іван. Галицько-руські народні приповідки (Еги. 36. т. X, 
XVI, ХХШ, XXIV, XXVI). 

442. [—] 2аЗизгкі -теє Ьхуохуіє рггеЗ Іаіу 40 (Киг]ег Ь\уо\Узкі, 1888, 
чч. 304, 305)х). 

443. — Людові віруваия на Підгірю (Етп. 36. V, 189^, 1СО - 223). 

444. Ханенко, В. І. Древиости Прпднішрсвья. IV. 
445. Хвойно. Поля погребеній ьт. среднеяь ПридпкировьЬ (Зап. русск. 

археолог, обід. т. XII, внп. 1). 

446. Хвольсон, Д[анило] А[врамович]. їїзь’Ьстія, о Славяпахг и Руссахь 
Ионг-Даета. Спб., 1869. Стор. 29. 

447. Хлопіцьний, Едвард. 03 ЗІисгу Зо ВоЬа (ТудоЗпік іііизіг., 1887, 
I, 299, 319, 339, 351, 370, 402). 

448. —- Рігізгсгугпа, поіаікі г іекі роЗго^пе] (КІозу, 1886, І, 123, 

140, 149. 
449. — РоЗгой ро ІУоІупіи (ІПизІгохуапу Бгіеппік, 1887, та], 

стор. ЗОЇ)* 2). 
450. — Зіерохуе згіакі (КІозу, 1880, II, 142, 157, 166, 172, 183, 

205, 220, 252, 270, 275, 302, 316). 
451. — М^Згоика ро диЬегпіі кі^оуузкіеі (ТудоЗпік іііизіготсапу, 

1881, II, 262, 268, 275, 285, 293, 300, 307, 316, 326, 351). 
452. — 03 Вида Зо Воіди, хузротпіепіе г роЗгбгу (КІозу, 1875, 

II, 283, 302, 318, 330, 348, 360, 379, 396, 410) 

453. Целевич, Юлїян. Вовкулаки (Дкло. Львів, 1891). 
454. Червінський, І. А. Окоііса Ха-Бпіезігзка ті^Згу Зігуіет і Еот- 

піса, сгуїі оріз гіеті і Захупусії кіезк ІиЬ оЗтіап Іеу окоіісу, 
ІиЗгіег іакі іезі ІиЗ ргозіу 31а геїідіі і 31а Рапа зхуедо ? 2доІа 
іакі оп ]езІ? саіут зрозоЬіе гусіа зхуедо ІиЬ іу зхуусії гаЬо- 
ЬопасЬ аІЬо гхуусхаіасЬ. \Уе Ьхуохуіє, 1311. 

х) І. Е. Левиць кпи, Гал.-руеск. бпбл. І, 740. 
2) Мабуть рівиозначпе з ч. 447. 
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455. Чернецький, Василь. Два упирп. Правдиве оповіданье (Календарь 
Общ. Качковскаго на г. 1889, 156—161). 

456. Чернявська. Обряди п піснп села Білозерки Херсояской губ. 
(Сборипкт, харьк. ист.-фпл. Общ. V, 1893 і окремо). 
Черти пзь релпгіозной жпзии, гл. Н. Я. 

457. Чтеніе, Христіаиское, 1825, XX; 138, IV, [статї про по¬ 
хорони]. 

Чубинський, П. П. гл. Труди. 
Ш. Я. Убійство упиря вт, Кіевщипі, гл. Ш[ульгип], Я. 

458. Шєйковський, К. Бигь Подолань. Кіевь, 1860. Т. І, 1/2. 
459. — О похоронахь вь ІІодольской губерній (Кіевскій Телеграфь, 

1860, чч. 24 - 26)1). 
460. Шейн, П. В. Матеріали для пзученія бита п язика русскаго на- 

селевія сіверо-западнаго края. Т. І, ч. II. (Сборникь отд. р. яз. 
п слов. її. А. Н. П. Сиб. 1890). Ст. 505—708. Згадки і про укр. 
матеріал. 

461. Шелухин, С. [Реферат про українські народні голосїня па XIV 
археольоґічнім зїздї в Черппгові]. 

462. Шемякін, В. І. Русская земля. Сборникь для иароднаго чтенія. V: 
Очеркп Малороссін (ГІриходская библіотека). Спб., В. Комаровь, 

1896. 
463. Шероцький, В. Народпия игрн при похороиахь (Згнографическій 

атюдь. Православна Подолія, 1908, ч. 36). 

464. Широцький, Кость. Надгробні хрести на Україні (ЗНТіПІ., 1908, 
т. ЬХХХІІ, 10—29). 

465. Шишацький-Ілліч, А. В. Лубокь (Черинговск. Губ. Відомостп, 
1852, ч. 48, 539-541). 

466. — Містечко Олишевка вь исторпческомь и зтнографическомь 
отпошеніи (ІЬісІ., 1854, чч. 21—25). 

467. — Проводи вь Козелецкомь уітді п простонародний разеказь: 
Поварь ст, того світа (ІЬііі.. 1853, ч. 24). 

468. Шляпкін, і. А. Древне-русскіе камянния красти. (Зап. Ияп. Русск. 
Археолог. Общ. т. VII, вий. 2'. Спб., 1906. 

469. Шнайдер, Антін [ЗсНпеісіег]. ЕпсукІореЗуа сіо кга,]'02па\уз1\уа 
Оаіісуі росі \У2£І§сІет Ілізіогусгпут, зіаіузіусгпут; Іородгаіїсг- 
пут, део»позІус2пут, еІпо^гаПсгпут, Ьапсіїохуут, рггетузіохуут, 
зГга^ізІусгпут еіс, еіс. І—II. Ь\уо\у, 1874. 

г) Так у Грінченка Лит. укр. фолклора ч. 307; у Межова 
Русск. исгор. библіогр. за 1860 і 1861 згадують ся ще числа 17 і 18. 
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470. Шнайдер, Йосиф. 2 кгаіа Нисиїосу (Бий, 1899, V, 844-345). 
471. — Бий реегепійупзкі. Згкіс еіпордаїїсгпу (Бий, 1907, XIII, 

106- 109). 
472. Шрадер, Отто. ТоІепЬосНгеіБ Йепа, 1904. 
473. Шунський, Йосиф. Біе Роїеп ипй КиІЬепеп іп Оаіігіеп (Біе 

Убікег Оііегг.-ІІпдагпз. ЕИіподгарЬ. ипй сиІіигЬізІогізсЬе ЗсЬіІ- 
йегип°;еп, IX. ІУіеп, ТезсЬеп, 1882). Ст. 35, 55 — 57. 

474. Ш[ульгин], Я[ків]. Убійство упиря вь Кіевщині во вреия чуми 
1770 года (К. Ст. 1890, XXVII, 338-341). 

475. Шухевич, Володимир. Гуцульщина. 1-У. (Матеріали для укр.- 
руськ. егн. II, IV, V, VII.) Ш. Ст. 241 — 255. 

476. — Нисиїзгсгугпа. 1-У. Бху6\у, 1902—1909. 

477. Щепкін, Е[вген Микол.] Скандинавскій обряді погребенія сі ко¬ 
раблем! (Жмнпр., 1897, т. IX, 38—61). 

478. Щурат, Василь. Увільнене злочинця дівчиною в Бродах 1727 р. 

(ЗВТіПІ., 1907, т. ЬХХУ, 96-103). 
Я. Ш. Убійство упнрья ві Кіевщині, гл. Ш[ульгин], Я. 

479. Яворський, Юлїян. Галицко-русскій авгурій XVIII віка (Ж. Ст. 
1898, УШ, 111). Віщованя. 

480. — Галнцко-русскія повірья обі уннряхі (Ж. Ст., 1897, VII, 

107- 110). 
481. — Духовний стихі о грішной діві и легенда о верожденннхі 

дітяхі (ІІзборнпкі Кіевскій, 1901, 287—352). 

482. — ЗййгиззізсЬе Уатруге (2еі1зс1пій сі. Уегеіпез 1. Уоікзкипсіе, 
1898, УШ, 331-336). 

483. Як виглядає душа? (Ж. й Сл. 1895, Ш, 224 — 225). 
484. Як душі з того світа вертають ся? (ІЬісІ, 225). 
485. Яковлев. ІІословици, поговорки, крнлатия слова, нрпмітн п но- 

вірья, себравния ві слободі Сагунахі острогожскаго уізда (Ж. 

Ст. 1905, ХІУ, 154— 156 1906, XV). Відділ Смерть. 

486. Ян—ський, Ів. П—ч. Изі прошлаго нолтавской єпархій. (Битовня 
картини). 1. Отпіваніе безі нокойникові (К. Ст., 1898, т. ЬХІ, 
Док., 1 — 3). 

487. Яиевич, Орест. І. [нро мак як средство проти мерців]. II. 2и 
ЕгіейгісЬ у. Оиїт „Воі ипсі ТоІ“ (АгсЬіт Г. Кеіі^іопзшззеп- 
зсІїаВ, 1908, IX, 1-24). 

488. Яроцький. Кратній отчеть о раскопкі Курганові Річицкаго могиль¬ 
ника (Труди общ. нзслідователей Волги, І). 

489. — Могильник! по среднему теченію р. Уборти (Археолог, лі- 
топпсь Южпой Рос. 1903). 
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490. Ястребов, Володимир Н. Изь пароднихь усть (Згії. Об. 1896. 
150). Що видів чоловік, коли умирав. 

491. — Какь баба вимирала (К. Ст. 1894, т. ХЬУІІ, 4-92 -493). 
492. — Матеріали по втнографіп Новоросс. края. Одесса, 1894. 

493. Ящуржинський, Хр[исанФ Петрович]. Малорусскія иричптаиія падь 
умершими (К. Ст. 1888, І, док., 11—16). 

494. - Остатки язшескпхь обрядовь, сохранившіеся вь малорусскомь 
погребенін (ІЬііі., 1890, І, 130—132). 

495. — Остатки язичества вь погребальинхь обрядахь Малороссіи 
(Зги. Обоар. 1898, XXXVIII, 93-95). 

496. — [Похорон як весїле. Реферат на 7 архео.г. зіздї в Ярославлі, 
1887 р.]. 



І. Похоронні звичаї й обряди в селі Ропици Руській, 

Горлицького повіта. 

Смерть у Лемків мусить бути в родині — як повідають — попе¬ 
реджена якимись знаками. Колп хто має в родині влертп, снять ся рідні 
відповідні сип. 

І так, коли снять ся пчолп, а особливо в улию пежнві, мусить 
хтось ианблизшпй померти в родині. — Колп снить ся, що зуби випа¬ 
дають з рота, мусить умерти хтось дальший в родині. 

Трпкратие закраканє ворони перед вікнами е також певним віщу¬ 
ном смерти. 

Коли хто смертельно хорпй і має вмерти, на се вказує багато звивів. 
Тоді щось стукає до вікна, або в ночп впдає на нодї ріжві шелести, 
або знов сам умираючий має ріжні прпвпдп; привиджуються йому яйця, 
звірята, часом святі, бажає їсти, пптп, але мало їсть і не. Як духовпик 
приїде до смертельно хорою, а той має ще жити, то кінь стрепле ся, 
а як йогою гребе, то хорпй певно умре. На святпй вечер як загасять 
свічку, а лампа світить ся, то смотрять, куди дим іде; коли в гору, 
то всі' будуть жити, а як на двір, то хтось помре. 

Коли вже впдпгь старий Лемко, що умре, каже собі прикликати 
всіх своїх ворогів, взагалі тих, що з нами це жив у згоді і поодиноко 
прощає ся. Говорить: Подаруйте мі, щом вас оклеветав; но раз перший 
пращайте, по раз другий пращайге, і по раз третий пращайте. Той, що 
гнівав ся, відповідає три рази: Пращаю вам, пяй вам Господь Бог 
праща... Часто трафляють ся одначе п такі завзяті, що не прийдуть 
пращати ся. Колп помре хто несподівано, то приходять ті, що гпївали 
ся і говорять ті самі слова вже до вмерлого і самі відповідають 
за нього. 

Умираючий Лемко не ділить дїтвй ґрунтом, бо тут переходить 
ґрупт правом звичаю па найстаршого сппа, а властиво сам отець записує 
найстаршому спповп або доньці, як женить або віддає. Ґрунт сей однак 
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діти купують собі від „чяпя“ так, що г такого куппого сипом ґрунту 
мусить нераз отець уступати і тяжко бідувати. 

Якже помре батько несподівано, значить ся, коли ще не здав 
ґрунту на сина, то суд призначує його найстаршому, а сей має рівпі паї 
посплачувати молодшим. 

За умираючим не вільно плакати, аби „гмеращий легко помер і щоби 
єго ие заплакати, бо би ся довго трапив, міг би ще й до тижня жити 
і з великим трудом гмерти“. Умираючому дають засвічену „грівнпцю", 
себто свічку, що посвячують по звичаю па цілій Лемківщпвї на Стрі- 

тепє. Свічку дають лише тому, хто тяжко вмирає, щоби скорше помер 
і ие мучив ся. 

Підчас того, як чоловік умирає ставлять па столі воду, щоби душа 
скупала ся, як вийде з тіла і охолодила ся; не одні кажуть, що виділи, 
як вода значно порушала ся в тім часі, як чоловік сконав. 

Про смерть небіщика повідомляють зараз священника і дають знати 
дзвонарям, щоби дзвонили. До того часу, поки задзвонять, душа остає 
на сім світі між людьми; скоро задзвонять, душа опускає сей світ і стає 
на суд. 

Дзвонять мерцеви три рази: рано, в полуднє і вечером на те, що 
душа першого, або другого дзвонепя може не чути, третий раз почує 
певно і забирає ся. Само собою розумієть ся, що скоро довідають ся 
в селі, хто помер, одиі хвалять небіщика, другі ганять тап приговорю¬ 
ють: „Няп му Бог ие памятат“. В хаті, де лежить покійник, устає ро¬ 
бота і то не лише в тій хаті, але на цілім ґрунті1) па три днп зараз 
і три днп по похороні. 

За подзвіине платить ся дзвонарям 4 корони. Покійника все обми¬ 

вають і то хтось чужий. Воду виливають на місце, куди люди мало 
ходять, а гребінь викидають також, чесати ним не можна живих, бо 
волосе не росло би. 

Убирають сіарого в чисту одежу і то так, як вій ходив у свято 
за жптя. Молодим — чи дівці, чи парібкови кладуть вінець на голову, 

х) На одній ріли (ґрунті) може бути кілька ґаздів. Кожда ріля має 
свою пааву, і так: у селі' Боднєрцї: Сембратівка, Бортівка, Вов- 
ківка, Зомбівка, Шовтиство, Цюпківка. 

В селі Маластові: Коритарівка, Хомівка, Баюсівка, Ковалївка, 
Циганівка. 

В селі Ропици Руській: Реґетівка, Мацьківкі, Драґанівка, 
Смаржівка. 

В селі' Рихвалдї: Ґебузівка, Вархолївка, Гаранівка, Белеївка, 
Пецилївка, Писарівка і т. д.; се назви утворені від старих родів: 
Сембрат, Борщ, Баюс, Цюпка, Вовк, Хома, Коритар, Коваль, Драґан, 
Смарж, Ґебуза, Вархолпк, Белей, ІІецпляк, Писарчик, і т. д. 
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а другий вінець па труну. Дівку несуть на теметів парібкп, а хлопця 
дівчата; се дружки і дружби. 

Вечером приходить священник і відправляє парастас, панахиду; 
по парастасї гостять священника; дають масло, хліб, яйця, палюнку 
і пиво; що він не вість і не вппє, то забирає до дому (так само гостять 
священника на так званих обідах за душами. І привозить сюдп все дяк 
свої фляшкп та що не вппє, переливає для еґомосгя до привезених з со¬ 

бою фляшок та везе па цлєбапїю ; також забирає масло, що не з'їдять). 

На середині хати під образами ладять для покійника ложе (ката- 
фальок) головами під образи, а ногами до дверий. Кладуть звичайно дві- 
три дошки, кінцями на лавку під образи, а під ноги столець. Стелять 
солому, звичайно околїт, який застелють плахтою, а відтак білим полотном 
і з тим полотном дають уже до трупи. Подушки не дають під голову, 
лише освячене зїлє; до труни дають лише гпблївки. Мягко не можна 
стелити в труні, бо такій душі було би зле, така душа не мала би спо¬ 

кою, як би її тіло на подушці „баршнїло* (гнило). 

Малу дитину кладуть па стіл, бо кажуть, що то ще апгел. Труну 
роблять чужі, при чім гостять матсгрів палюнкою. Теперішнпмп часами 
купують уже Лемки гарні труни в місті, лише бідним роблять звичайні 
прості труни. Часами малюють на трумнах чорні хрести. Вечером схо¬ 
дять ся старі люди і молодїж до вмерлого па ніч, а щоби їм не „цво“ 

ся (не вкучпло), то або розмовляють, як звичайно, або грають у карти, 
або співають коляди тай пнші побожні піснї. 

Депеде, особливо глубше в гіреькпх селах, молодїж має свої за¬ 
бави; бавлять ся в боїску (сінях). І так: Сідає парібок і держить ка¬ 
пелюх па колінах; другий схиляє ся лицем до капелюха так, щоби мав 
очи заткані. Хлопці обступають довкола, а оден з них валить пястуком 
у спину. Відтак той встає і гадає, хто його вдарив; не відгадав, лягає 
знов. А як згадає, то лягає той, кого згадав — і так дальше. Та за¬ 
бава називає ся: „чесати конї“, ядупак“, або „йтп на кукану*. 

/ Друга забава така: Оберають одного парібка за коваля; той бере 
собі два патики, а сильнїйші парібка лапають чи парібка, чи дівку за 
ноги і коваль кує. Так іде по черзі, на останку кують і коваля. Та 
забава називає ся „коваль*^ 

Забави устроюють лише в темнїйших селах, а в селах блнзше світа, 
особливо міста, нема жадних забав, не грають у карти, заховують ся 
поважно, та співають побожні пісні. Через піч читає дяк псалтпру. 

Коли мерлець, мужчина, скрутить голову, як лежить на бік, то 
в тій хаті не задовго помре другий мужчипа, а як зробить се женщина, 
то стане ся те саме з другого женщпною. 
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Як приходять до мерця, то найперше витають ся, потім клякають 
і молять ся. По молитві кождий хрестить трп рази вмерлого, щоби Бог 
простив йому „шптки гріхи'*; можна і по молитві иривитати ся, до сего 
це цривязують жадної ваги. А витають ея: Дай Боже "добрий печер! 

Дай Боже добре здоровля. — Коли вмерлий вилежить свій приписаний 
час у хаті, ладять ся до похорону. 

Похорон старших відбуває ся звичайно перед полуднем, бо прова¬ 

дять тіло до церкви, де відправляє ся служба Болта. До трунп вкладає 
тіло хто будь, чи свої, чи чужі. До трупи вкладають воскований шпурок, 
щоби иебіщпк виліз по віл скоро з гробу, як буде ставати на суд; 

дають також гріш до руки, щоби зложив Богу жертву, та щоби викупав 
ся. Коли виносять трупу з хпжи, схиляють на кождім порозі три рази, 

стукають і говорять : „Будте ми здорова і майте ся добрі“. — Кажуть, 
що тіло но кождім стукиепю о поріг, стає тяжше і по шестім стукненю, 
як переходить через два пороги, робить сі труна лак тяжка, що годі 
вдержали. Лемки вірять при тім. що мерлий чує увесь час у хаті, а як 
виносять його з хати і стукнуть ним на порозі", перестає чути. Коли па 
дворі зложать трупу на віз, говорить священппк прощальне слово. Лемки 
уважають, чи свящепиик скаже в тій мові отсї слова; „Якєс собі за¬ 
служив, так будеш мати6. Вій муспть се сказати, говорять Лемки, „бо 
би з ппм бпво злі тай мерлому було бп пе добре6. Одеп богатий Лемко 
казав єґомосц^ви вибрати собі н. йкрасшого копя, щоби тпх слів пе ска¬ 

зав у ироповідп, але єґомость заявив, що й сто коннй не хоче, бо не 
хоче брати на себе діл покійного. Небіщика везуть у літі возом, а в зимі 
саньми, кіньми або волами. 

Похорон після правил церква відбуває ся як звичайно всюда. За 
похорони беруть священники всюди високо, а то від напбі.іиїйшого 
40 К, і дальше в гору; чим богатліий Лемко, тим більше мусить запла¬ 

тити. Такса доходить і до 200 К. 
Вносять тіло до церкви, „де стоїгь хвала Божа за мерлим6. По 

хвалі божій провадять тіло на „цментїр6. Колп священник запечатує 
гріб, кождий з присутніїх кидає па труну три рази по грудці землі на 
зпак иращаня тай щоби земля для нього була легка. 

По похороні фірмаи, що віз трупу, так само веде коні в руках до 
дому з віїкритою головою. Сідати на віз ие можна, бо щось ба стало 
ся. Коли той віз привезуть па подвіря, перевертають його до гори ко¬ 
лесами, щоби на обійстю відвернуло ся зле, а привернуло ся всьо добре. 

По похороні малої дитини ие кличуть вїкого до хати, а по старім 
кличуть, лають палюики і по кусникови хліба, номолять ся за душею 
і розходять ся домів. Трпзин пе саравляють. Солому з постелі, па котрій 
лежав хорий і помер, дають під статок (худобу) а околіт, па якім лежав 
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мерлий, палять або роблять з цього кпчкп (спілки) і вшивають їх па 

хати, щоби буря не дерла даху. 

Не можна дотикати ся мерлого перше правою рукою, лише лі¬ 

вою, бо правою сїє ся, то зерно пе родило би ся. Як винесуть труну 
з хижп, то на стіл кладуть хліб, а родина обходить його три рази; під 
стіл забивають зуб з борони, щоби люди пе мерли. ІІо під пороги сп¬ 

илять зерно, тут на Лемківщппї овес, щоби зерно того ґазди ніколи 

пе опускало. 

Іісьо отвирають, комори, стайні, сусіки, скрині, щоби часом душа 
де не задержала сд і довго на сім світі не покутувала. 

Першу ніч ио похороні' пе спить пїхго з родини; світло світить ся 

те саме, що и при мерцеви. Всюди сидять ті самі, що були па похороні 
ділу ніч і молять ся та співають побожні пісні. Се тому, бо пісія ві- 

рувапя, душа приходить щобп „обізрптп, де бива“. На „вигляд" (вікио) 

кладуть у мисці воду і ручник, щоби душа рано умила ся і очистила 

з гріхів. 

Посіпають також вікна і землю попелом. Коли знайдуть рано па 

попелі який знак, то кажуть, що була душа і очистила ся з гріхів, 
а коли зиаку пе було на попелі, то мають перзкоиане, що се був чо¬ 

ловік праведний і без гріхів. Як би родова спала тої почи, то душа 

„барз" би смутила ся тим, колпж сидять і молять ся. співають, то душа 
радує ся.4 

Гріб завсїгдп треба коиатп рано, бо по полуднп не дало би гро- 

баревп гробу викопати. Цілі три дпп по похоропї пе можна па ріні, де 
був вебіщпк, пічоїо робптп, хоч бп й кількох ґаздів сиділо на ній, навіть 

не приналежппх до родини покійного, а то тому, щобп душа мала спокій 
і щобп тїловп було добре і легко лежати в гробі. Жалоба треває у Лем¬ 

ків повний рік. Вбираються скромно; грати, танцювати, веселити ся пе 
вільно. Ті, що мали якісь спори з покійником, процеси, винні йому гроші, 
боять ся якийсь час ходити по почах, бо покійний розправив би ся 
з цими; він у загалі мусить полагодити свої справи і претензії. 

Старі людп повідають і таки вірять та за правду мають, що де¬ 

котрі душі по смертп типяють ся но світу, роблять людям на злість 
і па шкодуй Можливо, що тепер не ходято так часто душі, бо теперішні 
священники більше вчені і ліпше зпають молити ся за мерлпмп. Щоби 
одиак мерлий не приходив до своєї хати, до родино, описують докола 

хатп свяченою крейдою і при тім вимовляють слова, що небіщпк не має 
права до пих приходити 

За умерлими Лемки в цілих горах не голосять, чути лише плач 
і тпхе ридання. На допити, чп в давних часах голосив хто за помершим 

дорогою, відповідали старики, що пі, бо з сего люди сміяли бп ся. Се 
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Як приходять до мерця, то найперше витають ся, потім клякають 
і молять ся. По молитві кождпй хрестить три рази вмерлого, щоби Бог 

простпв йому „пінтки гріхи-1; можна і по молитві приввтати ся, до сего 
пе прпвязують жадної ваги. А витають ся: Дай Боже 'добрий вечер! 

Дай Боже добре здоровдя. — Коли вмерлий вилежить свій приписаний 
час у хаті, ладять ся до похорону. 

Похорон старших відбуває ся звичайно перед полуднем, бо прова¬ 

дять тіло до церкви, де відправляє ся служба Божа. До труни вкладає 
тіло хто будь, чи свої, чи чужі. До трупи вкладають воскований шнурок, 

щоби небіщпк виліз по пїм скоро з гробу, як буде ставати па суд; 

дають також гріш до руки, щоби зложив Богу жертву, та щоби викупав 
ся. Коли виносять трупу з хижи, схпляють па кождім порозі три рази, 

стукають і говорять: „Будте ми здоровп і майтеся добрі— Кажуть, 
що тіло по кождім стукнепю о поріг, стає тяжше і по шестім стукненю, 

як переходить через два пороги, робить сл труна лак тяжка, що годі 

вдержати. Лемки вірять при тім. що мерлий чує увесь час у хаті, а як 
виносять ного з хати і стукнуть пил па порозі, перестає чути. Коли па 

дворі зложать труну на віз, говорить свяіцепипк прощальне слово. Лемкп 

уважають, чи священник скаже в тій мові отсі слова; „Якес собі за¬ 

служив, так будеш мати*1. Вій мусить се сказати, говорять Лемки, „бо 
би з пим бпво злі тай мерлому було би пе добре1*. Одеп болатий Лемко 

казав єґомосцеви вибрати собі н. йкрасшого коня, щоби тпх слів пе ска¬ 

зав у проповідп, але еґомость заявив, що й сто конпй не хоче, бо не 

хоче брати па себе діл покійного. Небіщика везуть у літі возом, а в зимі 
саньми, кіпьмн або волами. 

Похорон після правил церкви відбуває ся як звичайно всюда. За 
похорони беруть свящепвпкп всюди високо, а то від пайбіднійшого 
40 К, і дальше в гору; чим богатлівй Лемко, тим більше мусить запла¬ 

тити. Такса доходить і до 200 К. 

Вносяль тіло до церкви, „де стоїть хвала Божа за гмерлпм11. По 
хвалі божій провадять тіло на „цментїр1*. Коли свящеииик запечатує 
гріб, кождпй з прибутних кидає па труну три рази по грудці землі на 
знак иращаня тай щоби земля для нього була легка. 

По похороні фірман, що віз трупу, так само веде коні в руках до 
дому а ьі ікритою головою. Сідати на віз ие можна, бо щось бп стало 

ся. Коли той віз привезуть на подвіря, перевертають його до гори ко¬ 

лесами, щоби на обійстю відвернуло ся зле, а привернуло ся всьо добре. 
По похороні малої дитини ие кличуть нікого до хати, а по старім 

кличуть, лають палюикп і но кусниковп хліба, иомолять ся за душею 
і розходять ся домів. Тризни пе стравляють. Солому з постелі, па котрій 

лежав хорий і помер, дають під статок (худобу) а око.літ, па якім лежав 
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мерлий, ііаляїь або роблять з нього кички (еиіпкп) і вшивають їх на 
хати, щоби буря не дерла даху. 

Не можна дотикати ся мерлого перше правою рукою, лише лі¬ 

вою, бо правою сіє ся, то зерно не родило би ся. Як винесуть труну 
з хпжи, то на стіл кладуть хліб, а родина обходить його три рази; під 
стіл забивають зуб з борони, щоби люди не мерли, іІо під пороги сп¬ 

илять зерно, тут на Леиківщинї овес, щоби зерно того ґазди ніколи 
не опускало. 

Всьо отвпрають, комори, стайні, сусікп, скрині, щоби часом душа 
де не задержала сл і довго на сім світі не покутувала. 

Першу ніч но похороні не спить піхго з родини; світло світить ся 
те саме, що и при мерцеви. Всюди сидять ті самі, що були иа похороні 
цілу ніч і молять ся та співають побожні пісні. Се тому, бо пісія ві- 

рувдпя, душа приходить щоби „обізратп, де бива“. На „вигляд" (вікно) 

кладуть у мисці воду і ручник, щоби душа рано умила ся і очистила 
з гріхів. 

Поспиують також вікна і землю попелом. Коли знайдуть рано па 
попелі який зпак. то кажуть, що була душа і очистила ся з гріхів, 
а коли знаку не було на нопелї, то мають переконане, що се був чо¬ 

ловік праведвпй і без гріхів. Як бн родина спала тої ночп, то душа 
„барз“ би смутила сл тим, колиж сидять і молять ся, співають, то душа 
радує ся.^ 

Гріб завсїгдп треба копати рано, бо по полуднп не дало би гро- 

бареви гробу викопати. Цілі три дпп ііо похороні це можна на рілп, де 

був вебіщик, нічого робити, хоч би й кількох ґаздів сиділо иа ній, навіть 
не приналежннх до родини нокійного, а то тому, щоби душа мата спокій 

і щоби тїловп було добре і легко лежати в гробі. Жалоба треває у Лем¬ 

ків повний рік. Вбираються скромно; грати, танцювати, веселити ся ие 
вільно. Ті, що мали якісь спори з покійником, процеси, винні йому гроші, 

боять ся якийсь час ходити ио ночах, бо покійний розправив би ся 
з ними; він у загалі мусить полагодити свої справи і претеисії. 

Старі люди повідають і таки вірять та за правду мають, що де¬ 

котрі душі по смертп тиняють ся но світу, роблять людям на злість 
і па шкоду. Можливо, що тепер не ходято т ік часто душі, бо теперішні 
священники більше вчені і ліпше знають молити ся за мерлими. Щоби 
одиак мерлий ие приходив до своєї хати, до родини, описують докола 
хати свяченою крейдою і при тім вимовляють слова, що пебіщик не має 
права до них приходити 

За умерлими Лемки в цілих горах не голосять, чути лише плач 

і тихе ридання.(На допити, чи в давних часах голосив хто за помершпм 
дорогою, відповідали старики, що ні, бо з сего люди сміяли би ся. Се 
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жадних, бо курна!) Трупну робить тесля в дома або коло хижі помер- 
шого па замовлене. 

Голосінь нема жадних. 

Для небіщпка нема найменшої пошани. Вечером збирає ся молодїж 
і виправляє страшні варварські жарти з трупом. ІІр. тягають мерця за 
ноги і кличуть, щоби всгав та бавив ся з ними, тягають за волосе і пи¬ 
тають ся, чи відгадає, хто то потяг, тягають стеблом чи галузкою 
з чатинного дерева небіщикови попід ніс, скобочуть його, щоб засміяв 
ся і т. д. І все те діє ся в очах рідпї, котра одначе не може запроте¬ 
стувати проти того, бо не може ломити звичаю; останнпмп часами звичай 
сей вже зникає. 

В день похорону священник відправивши над пебіщпком молебен, 
іде наперед домів, а трупа поволп везуть на фірі, по змозі запряженій 
волами, але як з гори, то нераз фіра з пебіщпком побіжить з на пару 
сот метрів па перед, а люди ідуть за трупом розмовляючи про буден¬ 
щину, і по іх виразах лиця цілком не пізнати того суму, а бодай по¬ 
важного настрою, що бачимо в иншпх сторонах. Навіть родичі ані слів¬ 
цем не заголосять за своїми дітьми. 

До трумни вкладали до недавна фляшку палюнкп (горілки), а до 
нппї ще вкладають кілька шісток (здає ся, що одну коропу), щоби не- 
біщпк мав чим на тамтім світі' вкупптп ся до „неба“, — ніби заплатити 
сторожевп небесних воріт. 

Рівнож місцями вкладають дуган (тютюн), хто курить, люльку 
і взагалі предмети, які небіщнк найбільше любив, щоби не потребував 
вертати ся з тамтого світа по них. 

На гріб не кладуть жадного пачпня і персти на труну не кида¬ 
ють руками. 

Лучає ся дуже часто, що небіщпк по похороні „ходить0. Нераз 
бачуть пебіщика на обістю, або зявить ся в хаті на лаві, або де будь. 

Рівнож сильно розповсюднене віруванє в вандрівку душ. Пр. душа 
за кару іде під якесь дерево, чи під яку будівлю, чи під камінь у землю 
і там покутує; хто порушить той камівь, чи зітне те дерево, або розбере 
будівлю, той мусить умерти. 

Багато по селах є порожнпх хат, що опустили їх мешканці, бо 
бачили в них пебіщпків, або чули їх голоси. 

Душа може замінити ся в дерево чи звіря, пр. в гадину і т. п. 
Про покутоване душ оповідають Лемки дуже багато лєґенд. 

Записав Осип Яворськпй, учитель в Яслї. 
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III. Похоронні звичаї й обряди в Мшанци і сусїдних селах 
Старосамбірського і Турчанського повіта. 

1. Перед і в часі смерти. 

Своє пересвідчене, що люди повинні умпратп, висказують у Мшанци 
приповідкою: „Як би ке вмерали, то би під небо підпирали1*. 

Як „маштер**1) зачппає тесати дерево па хижу і тріска від луба 

упаде до землі, буде мерлець; як тим боком від дерева, буде весїля; 

як упаде па двір поза трамл, буде мерлець, „чкода**, як до середини 
вязаия, буде весїля. 

При завязипах будинку, як маштер карби на трамах (підвалинах) 

вирубує, затинає трам на людпй, на худобу, або що пише, що тогди 
увилпть, аби йому не вадило. 

„Як ся сппт, же іду потоком, а відти і відти падат на мене беріг, 
то муспт бити мерлпць, вжем тото вибагла; як ся снят гуси, то повідают, 

же мерлпць; як ся снпт весїля, або же биками орют, то буде мерлиць; 

як ся снпт, що робит ся полотно па варстатї, повідают „смпрть** буде; 

як на капусті на кочанї в глинї виросте таке, ги жменя, а ту па горі 
зівяне, усхне, то повідают на вмерця**. 

(Оповіла стара жінка Саракова Наетуня в Мшанци в 1910 р.). 

„Як ся сппт безрога, то смпрть; як курка піє рано, не чкодит, 

хиба в вечпр; як кертпна наточпт велику купу, буде мерлпць; як ха- 

бпппще2), також буде припадок**. 

„Як за столом стіна тріскат, то ґазда вмре; як коло печп, то 

ґаздиня, межп вікнн, то хлопці', як коло полиць, то дівки, а як сьтїв, 
то дїтп“. Нераз лусне, як у бич, особливо е рокове свято, як св. вечпр 
і Різдво. У Лесьового Николая два рази лусло ва св. вечпр і він повів 
до другого: „У вас буде щось нове!** І так стало ся. коло Великодпя 

умерла його жона, а ще молода була і ЗО літ пе дожила. 

Як невіста прийде по слюбі, стане на поріг і скочить, то вмре 
хтось зі старшиип. ІІоодпа скаче через поріг і мовить: „Чи є ту така 

яма, би ся сховали отаць і мама'?“ В Лппю (Турчанського пов.) бесїдо- 

вала молода, як ішла від слюбу: „Чи є ту в печп яма, бп ся сховали 
отнць і мама?** Старі і ґазда померли, а ії відогпалп стричаникп гет“. 

В 1890 р. умерла в Мшанци стара Попівничка, мати Федя. Не 
було кому задзвонити, бо паламарь звер ся з паламарства. ІІоііівппп 
просив свого тїтчаника, Грпньового Федя, щоби задзвонив. Від тоді ста? 

г) Тесля. 
2) Стерво, падло. 
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і за паламаря. ГІочалп мерти діти і веї люди в селі відказували, що ее 

стало ся через Грпньового Федя, бо вій паставшп за паламаря, перший 
раз задзвонив мерцевп. Декотрі пасїли на нього, почали йому дорікати 
і він уступив, зрік ся паламарства. З початком 1894 р. став Грпвїв 
Федьо повторним братом (другим провізором). Знов почали діти мерти, 

— умерло у одного ґазди дитинча. І люди нарікали па повторного брата, 

що він почав від сього, що давав світло з церкви до мерця. В тім часі 

прийшла одна старша ґаздиня на попівство за якоюсь орудкою і розпо¬ 

чавши розмову про се й те, зійшла і до Грипьового Федя і повіла, що 
все те Гіде від Грипьового. Віп не чарує людий, а має таку парть від 

Бога, що через нього мруть „Як мій ґазда вернув перед Велпкідньом 
з вівцпма, ліг спати і прпсппло ся йому, що з за ріки носив новий тин 
на цвнптарь і городив. Прийшов Грпньового Федьо і мовпт: „Що ви 
робите? Я вам поможу!“ і показав му: „Поти загородїт на малі ягнята, 

а поти загородите на старі вівці-'. Наш всерлпв ся, — па що він має 

мевї показувати — і в тій злости збудив ся. 1 па що ся мало таке 
снитп? па що' він мав показувати, де ся має городити па ягнята, а де 
на вівці?* 

„Хто рубат боз, від того умпрат*. 

До хорого заходять сусіди і крівні, щоби па нього подивпти ся 
і розрадити. Звичайно прихожі запитують: „Ци вмпрате, куме?“ — Хо- 

рий відповідає: „Я не знаю, цп вмираю!* а пншпй відповість: „Я ще 
не вмирав, то не зпаю!“ Такі запити мабуть не копче любі хорому. Як 
уже домашні стратять надію па подужане хорого, дають йому чисте 
шмате і переносять на припічок, або стелять на земли серед хижі свіжу 
еолому, накриють її плахтою, уложать хорого і борше засне. 

„Смерть не трубпт, коли губит*. 

Смерть має граблі, косу, мітлу, лопату, пилу: того треба — (так 
завважав один з оповідачів). Як чоловік легко вмирає, то від коси, як 

твердо, то від пили. Як хто вмре, то виходить у Махнівцп, Бистрім, 

Чорній жінка, мати, або дівка па обору, там заводить і тим дає знати 

сусідам, що у них хтось умер. У Мшапцп шлють когось з челядп подати 
вістку сусідам, що в хижи є мерлець. Тіло миють домашпі, старших ми¬ 

ють і чужі, сусіди, волосе чешуть свої і убирають, помагають сусідки; 

волося не стрижуть, — до недавня всі носили довге волосе і старші 

і молодші, тепер молодші стрижуть ся, старші ще держать ся старої 
моди — і віхтів не обтинають, чоловіка бритвить який сусід, а все зли¬ 

вають і емітують в цебер, виносять па ріку і впливають у воду. Солому 

з під мерця несуть у воду, а хто має городець, що там ніхто не йде, не- 

вахідне місце, то змече де в кут, у кропиву, або прптолочить, аби ху¬ 

добина не хоппла, не з’їла, бо випали би їй зуби. 
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Б червші 1904 р. умерло в Мшанци у одного Газдо дитинча. По 
похороні виніс гробар солому, сіно, тріско з під мерця на поле сусіда 

і тая спалив. Сусід ваоудпв ся, бо йому прпповілп, чп з відкпеь дав- 

нїйіие довідав ся, одо оа його пляцу через те спалене до 7 літ не буде 
хліба; запивав воооватця перед людпй, дуже відгрожував ся і заявив, 

що задожпть сотку (100 злр.) каро на нього, іцобп його нротпвопк стільки 
заплатив. Зійшли ся радні на бажане пошкодованого і ирн тій пагоді 
розповів війт, що у нього з’їла корова трохи соломи з нід мерці і випав 
їй зуб, бо то дуже „чькодит". Війт і радні ходили на місце провини 

1 за те взяли до поділу 2 кор. за свій труд. Провинника засудили за¬ 

платити 2 кор. кари до церковної пушки, а пошкодованому вернути 

2 кор., які він доручив наперед радним. Виконано все. Пошкодованпй 
маркував собі, що пе наложили десятку (10 злр.), а бодай пятку кари. 

На жонатого чоловіка (хлопа) дають сорочку, а дірки в обшивці 
на передї звязуюіь по.іятпцею (шишки не дають), сорочку заопасуюгь 

иолятпцею, або хусткою, на голову накладують кучму, натягають портки, 

на ноги шиють нанчохп з полотна. Тіло кождого мерця накривають 
білим, новим полотися домашпого виробу. 

Невістї дають сорочку, застегнепу иолятпцею, — шиінкп не дають 

зі до слюбу, пі до труни, — білий фартух (спідницю), білу запаску 
і заопаеують крайкою, давпїйше чориою дояашної роботи, а теперь чер¬ 

вовою, купованою в крамі; па голову вкладають чепець і завязують її 

хусткою, а поверх хустки обвивають червону полятнцю і завішують па 
груде хрещик, зав.ізанпй па 4 чорних полятпцях, і всі 4 кіпці залігують 

па перед па груди. Не кожда иевіста має хрещик, то і не кождій дають 
ного до гробу; на шию прпвязують склянні пацьорки, коралів не заві¬ 

шують. Давнїйше де давали аиї пацьорків, ані хрещика. Вилиці иідвя- 

зують усім хусткою. На ноги шиють панчохи з полотна. 

Парібкови, хочби й найменшому дїтвакови, дають нове шмате, як 
і чоловіковн, завпашуть ременем, за реяіпь впихають копець червоної 

хустки, яка звисає по при тіло, як до слюбу, па голову дають або ба- 

р пікову шапку, або ушиту з Чорного домашиого сукна, до шапки при¬ 

шивають вінець з барвінку, ні иогн затягають панчохи з полотна. 

Дівку убирають у чисте нове шмате, як невісту, волосе розчісують 
і не сплітають, воно спадає па плечі, як до слюбу; голову завязують 
хусткою, а поверх обівють червоною по.іятпцею, якої кінці спадають на 
плечі; на верх голови кладуть вінець з барвінку і пришивають його до 

хустки, довкола шиї обівють завійку, хустку, давпїйше з домашиого 
полотна, а теперь з купиого, в праву руку вкладають хустку з до- 

нашного, або куиного полотна. На ііогп затягають панчохи з полотна, 

як висше. 
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Наряджене тіло дітвака до 5 літ кладуть на стіл головою до вікна. 

На столі стелять спглину (квасне сіно), накривають полотном і на се 

кладуть тіло. Для старшого ладять „пат“ серед хижі. Коло стола стоїть 
усе осліп (вала лавка). На ослін кладуть дві гнійипцї1), менше дошки; 

на другім кінцп підкладують під них ковбпчку, або також мале ослінча. 

Пат аастелюють сиглиною, накривають білою плахтою і па те кладуть 
наряджепе тіло головою до стола, ногами до дверий. Той, що занимаєть 
ся похороном, іде до церкви по світло, заходить до старшого брата* 

а як його нема дома, або не може йти, до повторного, кличе також па¬ 

ламаря, приходять до церкви, беруть в попівства ключ і забирають світло, 

лямпу, виповнену топленим маслом і кнотом, хрест і ліхтарі. До дітвака 

беруть 2 воскові свічки, а хто не жалує більше заплатити, 4. Як умре 

ґазда, що був у брацтві, то дають йому 4 свічки за дармо, а за більше 
платить, беруть іще 2, а найчастїйше 4, для пнших ґаздів, жінок, паріб- 

ків, дівок беруть по 4, деколи 6, а дуже рідко 8. За 2 свічки платять 
1 кор., за 4 — 2 кор., за 6 — 4 кор., а 8 — 6 кор. З порядкуючим 
похороном приходить кревний, свояк, або сусід, і оба забирають усе 
з церкви та несуть до хижі. Патамарь лізе зараз па дзвіяпицю і дзво¬ 

нить від разу в усі 3 дзвони. Відтак дзвонить рано, в полуднє і вечером, 

дзвонить, як ідуть по тіло, а також як прийдуть із трупою під дзвін- 

ппцю і як виносять мерця з церкви па цвиптарь. Хрест ставлять у го¬ 

ловах на столі, також лямпу, коло хреста свічки, а як їх більше, то зо 
дві уміщують на ослоні побіч голови мерця; на стіл кладуть бохонець 
хліба, а в Михнівцп і Бистрім миску з водою і хустину. Лямпа світить 
ся увесь час, доки мерлець лежить у хпжп, за те не засвічують 
усі свічки, як є більше, як 2, а лише звичайно горять по дві: одні по 
якімсь часі гасять, а другі зажпгають. Як прийде процесія по мерця 

і відбуваєть ся церковна відправа, засвічують усі свічки, хе саме ро¬ 

блять, як править ся парастас коло мерця ще перед похороном, також 
у церкві горять усі свічки. Як тіло нарядять і покладуть на своє місце 

все, що принесли з церкви всі присутні клякають на землю і відмовля¬ 

ють молитви, які щоденно бесідують. Зараз по смертп посилають кого 
будь з хижі, щоби дав знати родппї, зиакомпм, сусідам про мерця і тоді 

приходять люди, клякають звичайно у ногах помершого, бесідують мо¬ 

литви, а відтак устають, потішають домашнзх, сідають на лаву і сидять 
довше, або коротше, як хто може і має час па те. 

На труну є у декого свої дошки; хто не має, купує в селі' у дру¬ 

гого ґазди. Не так дуже давно возили люди тертнцї з тартаків до 

*) Гнійпнця збита з двох вускпх дощок, одна поверх другої, впу¬ 
щених на обох кінцях вогнпва; дві гнійницї кладуть на віз, як возять 
гній на поле, ідуть орати, бульбу везуть з поля і т. нв. 
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зелїзницї і при перевозі поодні забирали для себе дошку, або і дві. 
У таких промисловців понайбільше і купують дошки ті, що своїх пе 

мають. Трупу роблять таки люди з села, що розуміють ся бодай що то 
ца майстерцї. Родина мерця просить їх про те і вони приходять із то- 

пором, пилкою і тиблем і забирають ся до роботи. За роботу не платять 
нічого, дають пити горілку три рази і їсти. Труни ладять прості, гладкі 
і горбаті, остатні параднїйші; незаможному, як нема досить дощок, і по 

найбільше для дітваків, ладять прості. Вигляд тих трун такий: 

Горбата трупа. 

Гладка труп а. 

Як труна вже готова, ідуть на двір, па обору, поле, копати дерно 
(землю), хоч би і в зимі сніг грубо прикрив землю, або держав тріску- 

чий мороз. Викопане дерно кладуть у труну під голову, мечуть до труни 

тріску, вистелюють спглиною в середині і накривають сіно білим полот¬ 

ном. Як труну внесуть до хижп, зажигають усі свічкп і всі присутні 
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клякають і бесідують молитви („пацїр“\ Тріски з труни лежать у сїнех 
(бо там і ладять її, а в лїтї на дворі під вікнами, або під шопою) аж 

до порохову, по похороні влітають на купу і виносять па ріку, або алі¬ 

тують в яке пезахідпе місце коло будинку. 

Через піч сидять при иерци сусіди, родина, хтось прийде в день 
і сидить кілька годин, хтось прийде в вечер, ипшсй до дня; домашні 
також сидять, дехто й усне трохи. В ночп у декого читіє дяк псалтиру, 

люди бесідують про всячину, співають церковні пісні, як „Памятайте 

хриетіяни“, а в великім поеті великопістні. Як хто з дояашнпх плаче, 

заводить, чужі люди розводять, потішають: „Що то поможе, не встане, 

радше Бога за ним просити". Тил, що сидять у почп коло мерця, дає 
ґазда 2, 3 і 4 рази пити горілку. Рано наливає жінка, або дівка води 

па мися (мисчину), злпє мерцевп твар, повтирає частою хустиною, а воду 
виллє иа незахідне яісце, куди худоба ие ходить або в ріку. Ті, що 
почували при мерци, пересиділи цілу ніч, рано миють ся в свіжій воді, 

що ирппесе хтось із долавших з ріки, або колодязя, давну воду, яка 
є в хи.кп, виливають перед там на двір. Відтак усі к іяклють, вяловдять 

молитву і ґазда частує горілкою, дасть кождолу по чарці. Як вимовлять 
молитву, жінка, або дівка заводять, а прпсутпі потішають їх і ті, що 
сиділи цілу піч, ідуть домів. 

Перед похороном посилав старший брат дзвінок із церкви пояежи 
хижі, його передавали з дому до дому з тою вісткою, щоби йшли ховати; 

тепер скликує хтось з родпнп людпп па похороп. Члени брацтва обо- 

вязаві йти ховати того, що за жптя був у брацгві. З церкви забирають 
воскові свічки, 12 і більше, як буде більше братів, итобп роздати в хпжп 
в часі' відправа, беруть хреетп, 2 хоругви, фелоп, євангеліє і малий руч¬ 

ний хрестик та ноші. Як надходить процесія, домашні жінка, або прихожі 
крівпі починають заводити, голосять, що вже прийшли гості, чи люди, 

забрати того, а того в далеку дорогу. В часі відправи затихають, а по 
відправі знов голосять і віїклошоють сл керцеви. Мати, брати, сестри 
цілують мерця в лице, руки, коліна і передки на ногах. До труни не 

вкіадають фляшки з горілкою, одначе оповідають, що гробарь, який 
перед кількома літами помер, найшов був, як брав гріб, фляшку з го¬ 

рілкою, з чого видно, що колись давнїише якомусь небіщпювп вложили 
до труни на розраду і фтяшку з горілкою. До труни кладуть свої, рідпі, 

одначе отець ие кладе до гробу дитини, чоловік жінки, діти батьків. 

Віко прибивають до труни зелі шили цвяхами. Труну виносять два 
молоді парібки, або чоловіки, свояки, або добрі сусіди і ударяють 

нею о хатини і спіешнпй поріг. У Мнхнівцн і Бистрім відправляють 
мерця з хлібом; хтось із родини бере хліб у руки, йде перед труною 

і кладе його на хатипй, сїненшии поріг і на околї (на оборі) па труну. 
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Як винесуть трупу на обору, кладуть її па ноші (карну малу дитину 
бере зви тайно гробарь, або хто з родини, або сусїд, на плече; віко 

накривають кусником полотна, що звичайно не сягає через цілу довжінь 
труни. Хтось із домаиінпх отвпрає двері від комори і від стази, одначе 
худоби не спускають і не виганяють на обору. Та сей звичай ще за¬ 

держав ся до тепер по деяких сусїднпх селах. Трупу обсапує ґаздиня 
вівсом; набере його в запаску, йде три рази довкола трупи за соиц"м 

(па ліво) і мече рукою овес. Так відправляють ґазду і ґаздиню, а навіть 
малого дітвака, як йому належав ся ґрунт і ґаздівство. Мати або жінка 
голосить і па оборі, кладе голову на труну, обнимає руками, цілує. 

Трупу прпвязують мотузом до пошів і несуть 4 чоловіка держачи в ру¬ 

ках 4 ви стаючі з пошів дручкн. Давнїйше везли труну в л іті на возі, 
в зимі ва саиьох і припрягали волп, тепер той звичай занехано вже від 
яких ЗО лїг. 

ІІк несуть мерця на ношах, то уставляють їх у церкві; як гробарь, 

або хто пнишй несе труну до церкви, то ставить ся її на ослін і там 
сгоїть ло кіпця відправи. Но відправі здіймають полотно з віка трунп, 

яким накривають зараз по виносі тіла з хижі на обору. Б сусіднім селі 
Плоскім дуркають (ударюють) труною також о поріг у церкві кантами, 

при чім нахилюють труну в один і другий бік так, як колиска ходить 
їй ходольцях. Ті самі, що иесуть трупу до церкви, виносять її на цвин- 

тарь на ношах, або па нлечи. По відправі заводять на цвиитарп жінкп, 
які відпроваджували тіло, все свої: маги, жінка, сестра; деколи йде 

з дому одна, дві, рідко більше, ир. маги, або батько мали більше дівок; 

чужі ие голосять. 

В Мшанци бере (конає) гріб гробарь; тепер є в селі трьох бідиїй- 

шпх людий, що тим займають ся, кождвй замовляє, кого хоче; за бране 
гробу платять від 1 — 2 кор. В деяких сусїдішх селах беруть гріб за 
очерідь (по чертї). 

Дехто просить по иохоронї- священника і людий иа обід, горлчиис, 

хоч би і вечером, часом просить лиш людий. Як хто має з за чого, то 
і по дїтвакови справляє обід; а як тісний, то і но старшім ие справляє, 

бо нема до чого. Як відходять люди з горячпин, повідають : „Дай вам 
Боже здоровля, а помершому царство небесне!“ 

Через першу ніч по похороні світилн лямпу з церкви, теиер світить 
своєю лямпою. свічкою, буковими скінамп; давпїйше світили каганцем, 
в якім був лій з худоби і кпіт з прядива На столі ставлять мпся з во 

дою і красну хустину білу, давпїйше сиділи старші цілу ніч і не спали. 

Як є мерлець у хижп в суботу перед Зеленими Святлмп, то ие 
маять. Всі люди в ту суботу ідуть па цвпиіарь, рубають па лнпах 
галузки, несуть домів, маять хпжу і весь будинок, затикають галузки 
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в стріху, в двері, в ворота на оборі, в купу гною, в грядку, де росте 
ден, коноплі. Де був лерлець у хпжп, то в різдвяні свята не колядували, 

а хростосалн (співали церковні пісні, як „Бог предвічної! і пп., а не 

старосвітські). Не труть до року стіп у хпжп жовтим каменем, пе миють 
стін, де був мерлець, а ще старший; повідають, шо може де в шкара¬ 

лущі душечка сидить, то як би їі здер, вигнало би ся душу. Не годить 
ся весї.тя робити, щоби музики ие грали; хто конче хоче мати музику, 

то грають у часі весїля в сусідній хнжи. Синовп і дівці ие вільно гу¬ 

ляти по смерти батька або матерн до року. Також не носять за батьком 

і матерю через рік червоипх пацьорок, иолятпць, червояої крайки, якою 
цриопасують жінки і дівки лайбак. Спин зараз по смерти батька або 

матерп ходять із відкритою головою за всякою орудкою, хоч би ішов 
і ва друге, або трете село, хоч би який тріскучпй мороз і заверуха; 

завиие голову хусткою, або накриє плахтою і йде. Те саме заховує 
пасерб, унук або й такий, що його померший припав за житя на своє 

ґаздівство. Як верпуть із цвинтаря по зложепю ті та до гробу, спи на¬ 

криває голову каиелюхом, чи шапкою. 

Ніхто не зпає, коли буде умирати: Пан Біг ходив з Петром по 

світі. Прийшли в є дно село, а там ґазда городив тип і затісував кіля 
на оба боки (на обох кінцях). Пан Біг ся го ппіат: „Що ти робишVа 

— А він повів: „Я умру, а діти ще малі, то пим затісую на оба боки, 
як кіля підогипє в землп, аби си обернули иа другий бік"'. А другий 

чоловік не хотів заходити ся, повів, що не варта затісувати, бо діти вже 
великі, а він незадовго умре, то городив тип з бодача. А Пап Біг йому 
новів: „Не будеш зиати, коли умреш!"1). 

(Оиовів у Мшаицн в 1899 р. ґавда Василь Волощак). 

Хто тогдп умре, як співають „Христос воскресе“, ніде до неба, 

бо тогдп пекло замкпеие, а царство отвореие; та тогдн умирають самі 
каліки, бідиі, тогдп кало людий умирає. 

Якась мати умерла і пішла до пекла, та кликала за собою свою 
дівку, а тота відповіла: „Іди, мати, десь ся пустила, колись си на пекло 
заслужила". Се оповіла одна молода иевіста иа доказ иевдячностп 
дитини. 

Якісь грішна душа пішла до иекла і просила Бога, би її звідтам 

визволив. Господь Бог вислав но світі питати, що воиа доброго зробила 
і найшли, що вона дала жебраковп одио перце чіспоку. На тім перцп 
чісноку велів її Пай Біг вптїгати з пекла. Як її вптїгалп і друга грішиа 

*) Пор. В. Гиатюк. Гал. руські народні лєґеиди. т. І, ст. 74 — 75, 
ч. 81—83. 
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душа вчепилася того перця. А вспіа стріпала ся і скричала: „Не чіпай 
ся, бо ти не давала, а й я давала". І впали обі па дно пекла1). 

(Оповіла старша певіста Вітикова Маруня в Мшапцп 1897і. 

В Мшапцп загадують таку загадку : 

Штирп душі, пять голов, сто пальций разом у купі ідуть. Се по¬ 

хоронний похід, чотири люди несуть мертве тіло без душі, а всі разом 
мають па руках і ногах сто пальців. 

В 1910 р. прийшов до мене тутешппй Жид з орудкою і припагідно 
розповів, що в Лаврові застрілив чоловік чоловіка зранивши в груди 
і ногу. Як оповідав про гану в грудех, показав па свої' рукою і додав: 

„Не в пашу міру", се значить, щоби з нами таке не стало ся. Се чув 

вій від людий в селі, що так застерігають ся, розповідаючи про який 
нещасливий припадок. 

2. Посмертні вандрівки. 

Опйрь має два серця і два духи; один завмирає, а другий ходить. 
Опиря пізнавали но тім, як був червоний, румяннй на лпцн, як знав 
від лихого, як був мельником і сидів сам по почах у млині і по смертп 
потииав людий. Щоби опйрь, або опириця по смертп ие ходили і людем 

ие шкодили, людий ие потннали, звязуваш їм „еожинов" ноги і руки; 

оживу треба було принести з лісп межи мізпльнпми „пальцима" па нозі. 
Таке зробити наказував і сам опйрь за жптя, щоби його не рушали, 

щоби собі спокійно лежав, щоби над ним люди не збиткували ся. Ладили 
також гачки з дроту і клали опирьови під язик. Кобатиха в Михпівци 
веліла сипати собі під язик дикий мак. Опйрь у Хащові ІІоиена повідав: 

„Най сз моя душа на тамтім світі і з псами їсть, кобп мені тепер добре!" 

Хрпстянии як устане, бесідує пацїр, а опйрь зараї нпкословить, аж 
слухати не можна. 

В 1827 р. умер у Мшапцп Иетрпшпп Ігнат2). По смертя потииав 
людпй і било МНОІ’О мерців у селі', люди дуже бояли ся і як лиш почало 
смеркати, ніхто бпв не вийшов на двір, ще за видна кождий старав ся 
паиосптп до хиж водп і дрпва. В селі урадили післати в Тиху (Старо- 

самбірського пов.) по Гусака, щобн дав раду. Пішов по нього Подоляків 

1) ІЬійеіп, II, ст. 101—102, ч. 287 і ст. 254, ч. 434. 
2) Огсе оповідане списано в Мшапцп 1910 р. від кількох опові¬ 

дачів у чптальнп; докладно не міг піхто оповісти; як один оповів який 
епізод, другі поправляли і додавали ииші подробиці; один оповідач, 
переніс ціле оповідане на пншу особу. 
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Луць і привів у село. Гусак стяв чорного когута, відтяв головку і о пів- 

ночп пішов з людьми па цвпптарь. Взяв сп ножиці і цвпкав ними по 

гробах і прийшов на його гріб і як ся ножиці па його гробі заклпяули, 

то пихто не міг їх розклпнутп і повів: „Ту Його гріб, я ту не бив, як 

ховали, а найшов го, але його теперь ту нема, пішов до (Старої) Соли 
до своїх капралів, там потяв сорок парібків, а теперь є сто миль звідти 

під москевськов границев, потопав купців, що пішли з Пшеице за волами 
і юж не припдут". І це прийшла назад. І повідав: „Як бп ще так побив 
з місяць і як би бив вилїз на церков на гавку, там де хрест, що бпв 
воком видів, то бпв всьо затяв“. Запяв у гріб осиковий ків. Прийшов 
Гусак до Подолякового Луця, тий сп лїг па лазу, а тот (зн. оппрь) 

прийшов з дорога до хиж, тай ся поїмаш бити з Гусаком; бив тріск, 

а другого не виділи; так ся били, аж Гусак упрів. Другої ночп о иів- 

иочп пішли зновелп на гріб, паличка била видрилена, а Гусак повідат: 

„А. вжес ту, небоже, юж більше ие будеш ходити І-1 Свойов кучмов за¬ 

крутив діру у гробі, і запхав ножиці у гріб і головку з когута. Ще сп 

і лупнув три рази па гробі. На другий день в саме полуднє пішли ві.д- 

юпуватп іріб, людпй било много. ішли ків від кола. 'Місцевий священ¬ 

ник написав до Лівної (Лїмпої) до фервальтерії і прийшли в село два 

гайдуки і відганяли людпй, та люди відогналп гайдуків. А Гусак повів: 

„Не слухайте того, будете вадїтп, цп віп оппрь, цп нї!‘ Сам зачав 
відкопувати гріб, а за ним людп відкопали і зняли віко з трупи. Кониць 
голов била дїра в трупі, куди ходпв, кучма лежала в ногах, а полотно, 

що ним його накрили в трупі, скопав з себе, і воно лежало копиць піг. 

Тіло било червоне, як жпве. Руку поставив сп по пад вочи і дивпв ся, 

а Гусак мсвпв: „Дивіт. ци вій мертвпи, цп пі, як ся весело дпвііт на 

вас*. Взяв лопату (рискаль), відтяв голову, а кров косицями сцяла виспіє 

гроба, а Гусак приказав: „Де маєте слабого, то беріт тої керве і весїт 
борзо, бо вій много людпй иапогаипв“. Як кров сцяла, підставляли ру¬ 

бати і її збирали, відтак розполокувадп з водов і давали нити слабим. 
Відрубану голову положив меджи ноги, а в рот упхав пацччку (один 
аГслухачів додав: „бп закусив, а другі сміялп ся), а відтак і їли зако¬ 

пали. Гусак повів: „Відкопайте го за дві педїлї, увидпте, цп не 
зігниє гет“. 

Про сього Ігпага оповів один оповідач ще таку приключку. Ігпат 

робив у Петршипного (ппиіого ґазди тої селової назви) ворота і прийшли 
воли з насовпска; він подивпв ся па ні, потяв і один бик таки па воборі 
упав і згпб. 

Подібну операцію перевели були селяни в Кіндратові (Турчаиського 
пов.) пад моїм стрикол Грпньом 1828 р. Ще був парібком і нас вівці. 
Мав слабість падачку. Одної ночп, як спав під колпбою прп кошарі, 
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дістав напад, підкинуло цим так, що зсупув ся до огпю, попік собі йоги 
і з того довго слабував, а відтак і вмер. По якімсь там часі' узнали 
собі в селі', що він потппае людий, пішли на гріб, відкопали тіло, на¬ 

брали сукровиці, змішали з горівкою і пплп па цвиптарп, відтак вбили 
осиковий кіл у груди і тіло назад вложилп до гробу і засппали землею. 

ДІЮ подав жалобу до Самбора і впноввикп спдїлп за се в криміналі. 

Я допитував ся у одного самбірського радника, чи не найшов би там 
У суді старих паперів із карних розправ з 1828 р., одначе він заявив, 

що таких паперів з давпїйшпх літ нема в суді. Про сю приключку мій 

батько пе споминав і словечком, хоча радо розповідав про бувальщину; 

мати дещо розповіла мені про слабість стрика і його відкопане з гробу, 

та більше докладно розповів мені про се неб. о. Яків Нероновпч, був¬ 

ший парох у Розборі Округлім коло Поромника. Він був родом із Кін- 

дратова і в молодих літах вийшов з села глядатп ліпшої долі; в р. 1828 

заглянув на короткий час у село і тоді був свідком сеї приключки. 

В Кіндратові памятаю одного ґазду Стефана Адпковця; він був 
старшим братом церковним (провізором) і мельником у громадськім млині. 

Лице його було румяне, червоне, а млин стояв далеко за селом під лісом 
у глубокім ярі. В тім млині він часто пересиджував у ночп і через те 
всі люди в селі зналп, що він опирь. Десь із початком 1878 р. він умер. 

В часі похорону, чи може й по нїм один ґазда сказав священппковя, 

ідо мерлець може по смерти ходити, бо був опирем, одначе парох упевнив 

його і других участників, що він добре гріб запечатав і нема чого бояти 
ся, вже певно з гробу не добуде ся. 

В селі Впцьові (Старосамбірського пов.) умер ґазда Іван Матїйцїв 
десь коло 1900 р. Він був навіть війтом у селі. По його смерти роз¬ 

несла ся по селі вістка, що віп ходить по смерти Челядь розхорувала 
ся, а ще хтось прпповів, що всі' вимруть, як не будуть давати собі ради. 

Післали до сусїдного села Плоского по Шовтуса. (Під тою назвою знали 
його по всіх околичних селах, дійсна його назва була: Андрій Господар. 

Він помагав у тяжких припадках, а особливо привертав любов поміж 

поріжнене подруже). Шовгус прийшов у ночп у Впцїв, велів відкопати 
трупа, голову відтяв і положив у ногах, а в горло забив зелїзний клин. 

Про сю зараду оповів мені о. Дмитро Марчак, тамошний душпастир. 

Сей о. Марчак помер 1905 р. і сусїднпй священник пустив про 
нього вістку, що ходить по смерти і йому пакостить. Про се на тепер 
годі щось більше і докладвїйше писати з огляду на жиючі особи. Мша- 

нецький ґазда Іван Грицуна поїхав 1806 р. кіньми по снопи. Набрав па 
віз і вертав домів і сам сів на передї воза па снопи. В дорозі коні 
сполошили ся, почали скакати. Іван упав під дишель і коні побили його 

так, що він необавки помер. Чоловік був ще молодий, тоді мав 35 літ, 
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румяпий, червоний па лпдп і в селї узнала його опарем, та по його 
смертн всякі дива розповідала про нього. Ще як жав, як хто з нпм по¬ 

сварив ся, то мовив йому в очп: Опарю. Оповідають про нього таке: 

Грпцунів Іван їхав но снопа, а за пал гнав Кухтан Тпмко бака 

паста і бесідував до Гупванового Мацька: „А дави, якого са помічника 
везе (се мав бути дідько), як сп закурив тепґо, аж му ся дам довкола 
шаї обвпват*. Тоді й побила Івана конї, як вертав домів. Іван лежав 

серед хижі наражений, як зійшов вуйко (так оповідав одип ґазда', та все 
курив: пфу! тай пфу! А вуйко взяв порткп, що з нього зняли і тим, 

що на сїдженю, положив на пасок і перестав курити. 

Грицуна ходив по почп і кликав анакомпх по імю; хто обзивав ся, 
того потяв, а хто мовчав, такому на другий день корова згпбла. Ламан- 

цьового Прокопа отець ішов у млип; його перейшов па дорозі Грицуна, 

та так ся били, аж кров з них текла. Прийшов Ламанців у млин і його 

питали ся, -що йому є, а він повів, що Грицуна з нпм бив ся. Подоляків 
Петро оповів таке: „Отпць спали на сголї, а Грпцувів Іван надійшов 
по під вікна і кликав: „Куме Ігиате, куме Ігпате!“ а отпць не обзивав 

ся, бо би чкодпло, хоть го пізнав по голосі, а баба вчула і мовпт: „Ци 
чуєш, же клнче“. Пак сп па городі вівкпув. Оповідали люди 1910 р. про 

жінку Грицунп, що вона мала розповідати про свого чоловіка: „Ходив 
до стайні, поспущат худобу і новиганят па двір. П піду до стайні корови 
ияпатп, а він дещо бесідує до мене: я зразу бояла ся, а пак юж нїт^. 

Від неї самої я сього пе чув, а вона вже не жиє, умерла перед кількома 

літами. Молодше ноколїнє перенесло на Грнцупу впсше подане оповідане 
про ІІетрпшппого Ігната, що його мав відкопати Гусак із тихої. Одначе 
такої операції з Грпцуною, па скілько я міг допевннтп ся, пе переводили. 

Про цпшого ґазду, що мав ходити по смерти (умер 1892 р.), опо¬ 

відають таке: „До Вітпка прийшов Крайників зять, став сп в порогах 
і мав полотно на руці, а Вітичка топила (розложпла огонь у печи); 

Вітика не било в дома, пішов па вечірка. Вітпчка днвила ся на нього, 

а він на ню, а відтак взяла сп тото депце, що ся ппм булї цїдпт, на 
тото набрала си огню і верла му в вочи, а він ся обернув, загурчав 
і пішов сп гет. Прийшов Вітпк домів, впа хліб пекла і пнтат ся: „Що 

ту за огень по сїньох?” — А вна повідат : „А ти сякий такий, иіч тя 
віджепе, ніч тя прижене, а ту приходив Крайників зять ім му сипала 
огпьом в вочи“. 

Як я служив у воську, єден камрат, Різник називав ся, оповідав 
таке: „Я вандрував з другим, він бив міцний і старшував, а я слухав. 

Зайшли ми до млина, бо. тамтот повів, що там дадут попоїсти. Але 
в млині не давали нич. Ми вийшли, а мій кумпан все приговорює: 

„Почкай, я тя навчу!* Ідемо далі', я обіздрів ся, а за памп точат ся 
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оба камені. Прикотили ся, він подруляв них на землю і вони попадали: 

Йдемо далі, а мій кумпан стогне: „Нон! йой!“ Я обернув ся, а мельник 
вийшов ва двір, розгорнув кожух, верг на землю і бв палпдев. Мій 

кумпан вернув до млина, приходимо, а він повідат: „Бій ся Бога, чо¬ 

ловіче, не бий!“ — „А на щось рушав каміпя, бис більше не рушав!" 

— Ми пішли далі в дорогу, а тог все своє: „Я го навчу, бис пя добре 

держав", все так наказує. Прийшли ми па цвпнтарь, а він рахував раз, 
два, три, став, почав конати, а я го держав. Як прокопав трохи, учув 
я, що в землп щось стогне. Він ми заткав вуха, щобпм нич не чув. 

А пак ми пішли гет, він відоткав мп вуха і ішли дорогов. Аж ту їдут 
на коньох два післапцї, дігнали нас і просили, щоби мп вернули ся до 
млина. Мп вернули, дивю ся, а мельник лежить на скриньох, кади вода 

тече на колесо, води нема, а йому з очий, з носа, з рота кров тече. 

Він просив мого кумпана, щоби розробив, що поробив, вернув му здо¬ 

рова. Так тот послухав і мельник зараз встав. Приняли нас добре, по¬ 

гостили і мп добре розсталп ся"1). 

Оповів Василь Петричкович із Мшанця 1895 р., а чув від свого батька, що 
коло 1848 р. служив при війску). 

Мій отпць кували цісарські воськові коні у Празі в кузни. Прий¬ 

шов до кузні вандрівпий хлопець. Коваль держав у руках розпалене 
зелїзо, потягнув ним по огартцї хлопця і зараз відпав кусник поли. 

Хлопець розжалений вийшов, тай пішов гет. Аж ту Ковальові руки стали 
в поломіпи, від нього іде поломінь і зелїзо в руках в поломінп. Післали 
за хлопцьом, він вернув ся тай вирятував коваля. Коваль дав му пятку 
і на шість вояків поставив ґарниць горівки, а хлопець повів: „Про 
тото цілий місяць пе будеш робити, бис знав, як пад другими збит¬ 

кувати ся“. 

(Оповів 1895 р. Михайло Шєвіік, газда в Мшавци). 

Стратчата, се нехрещеиі діти, як їх мати стратпть, убє, щобн по¬ 

крити свою гавьбу. Стратчата закопують де під трамом у будпнцї, або 
на межп і вони в тім домі роблять велику пакість, пр. у такім домі дїтп 

не годують ся, а мруть. Стратча все летит, а за ним гонить злий дух; 

воно утїче і все к.тпче: кету! кету! Як хто вчує те слово, а розуміє, 
до чого воно йде, бере чисту рубату і воно влетить і сідає па той пла- 

ток. Тоді хрестить ся ту днтпну і даєть ся імя: „Якис хлоппць, то даю 
ти міія Іван, а як дівка, то Марися". Стратча семого року прийде на 

]) ІІор. В. Гнатюк, Знадоби до гал. руської демопольоґії, І, ст. 
212, ч. 337 і ст. 213—214, ч. 340. 
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пляц, і як його шито пе охрестить, як воно про те просить, то буде 

„чкодпти". 

Б 1835 р. повісив ся в Мшавди па подї ґазда, Гудів Мацько. 

Про його поховок оповідали 1910 р. люди таке: 

Як Гула повісив ся, жона го відтяла, нарядили го в хижи і при¬ 

кликали з Тихої Гусака. На трупі лежав хрест, а Гусак зняв з грудий 
хрест, поставив на сьтів, почав бптп налпцев по череві і мовив: /Ги 

вартуєш хреста?" Тіло положили без труни па віз і везли в Маґуру, 

би го там поховати. Людпй гнали гайдуки з Лімної, мус било іти. По¬ 

при вісильнпка ішов Гусак. Нихю не міг кіньми гнатп, хоба його жона; 

повідають, він пе давав ся нпкому вести. А боабарі (МаікаГег) били по 
очох. (На Маґурі є богато буків; в маю обідають бомбарі букове листе, 
а як е па них дорід, то покривають усе листе, а в лїсї чути одностайне 
гудїнє). Гусак показав, де брати яму, у пеї верглп трупа, засипали 

глиною, віз і драбппкп жінка лишила, а яму приметали ріщом. І хто 
тамтудп й нізнїйше переходив, метав галузя, ріща; се пазпваєть ся: 

„намет". 

3. Голос і н я. 

Одна стара селянка оповідаючи про похоронні звичаї завважила: 

„Весїля без свашок не ладно, тай пе ладпо. як бп ппхто за кимось пе 
плакав". Заводять тілько жінки й дівки, чоловіки навіть не плачуть; 

се рідко лучаєть ся, щобп який плакав; найскорше ще заплаче декотрий, 

як умре дптпЕа, а ще старша. Заводять свої, пайблпзша рідня: жінка 
за ґаздою, мати за дитиною, діти по родичах, сестри, невістки. Про 
таку, що не голосить, повідають: „Нпкус не жалувала, же би била хоть 
про людський сьміх, про людське воко йойкала". 

Голосять дома за мерцем, як умре, як світло принесуть з церкви, 

як внесуть трупу до хижі, як рано обмиють мерцевп тварь, як прихо¬ 

дять люди по тіло, при виносі, в дорозі при похороннім поході і на 

цвинтарп, як спустять труну до гробу. Чув я і такий висказ, що ґазда 
був бп свою жінку вибив, як бп була пе заводила, пр. за дптипою, або 
навіть за пасербом, або пасербицею. 

Жінка за ґаздою голосить: 

„Ой ґаздойку мій, порадойко моя, хтож мене теперь порадит, що 

я буду робити з дрібними дітьми ? Таку ти хижечку збудували, що на 

тя сонце не загріє, не засьвітит, що на тя вітер не подує!" 

Остатнє речене виголошують й пншпм мерцям. Деколи жінка вичи- 

сляє ті чесноти, які мав її чоловік, пр. не бив її, не сварив, добре 
порядкував ґаздівством і т. ин. Питаеть ся: На когож ти мене лишаєш? 

За матерю голосять дівки: 
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„Мамунцю паша, мамунцю, то ви юж нас лишате, то ип вас ся юж 
пе прпждемо, то ми вас юж це ввпдимо!“ Дівка віддана на боці ще 

таке додає: „То ви юж мене пе спитаєте ся: Що ви новіш, дівко? То 
вп мене юж не погостите; хтож тпппрь мене розмовпт, хто мені розведе, 

хтож мене ся сннтат? ІІорадонко моя! 

Мати за дптппою голосить: 

Дїтпнко моя солодойка, тпж така молодейка ідеш гпптп; людські 
діти жиють, а моє таке молодейке пішло гнити; порадойко моя, потіхо 

моя, хтож тпппрь до мпї пройде і заговорот? 

Як умерло друге, трете, а гріб беруть близько, то виповідає мати, 

що попереднє прикликало друге і разом будуть лежати, а вона матп не 
має вже чого йти домів і воліла бп разом з ппмп лягти в сиру землю. 

Подібно виводять сестрп над гробом брата, або сестри. Що колись 
у давнину наймали планки, видно буде з голосїпя, про яке оповідали 

мені люди 1910 р. Якась заводила при мерци: 

Цп буде, ци не буде чорне руно, 

а я виплакала вони дурно. 

Обіцяли їй дати чорне руно, зп. вовну з вівці, а вона не була 

певна, що сповнять обіцянку. 

Пнша виводила таке: 

Ой! ой! ой! за горнець бобу, 

проваджу невісту до гробу ! 

Одна старша жінка з Мшанця родом, замужна в сусіднім селі Би¬ 

стрім, співала 27/7 1898 таку пісню: 

Бодай билам не росла, 

За якого я пішла! 

Ни сякий, нп такий; 

До роботи не швидкий! 

Такий шрькьій, як полин, 

Що не можна жити з ним. 

Поки жив, не любила, 

Як умер, не тужила 
І не буду тужити, 

Бо не било з ким жти. 

Як на лаві лежав, 

Ище било трохи жаль; 

Як узяли тіло с хати, 

Можна било погуляти. 

Поховали під дзвінпцев, 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 15 
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Прнложили маґлївнпцев; 

Лежи тнпирь, трупе, в ялі, 
Нераз ти кляв моїй мамі, 

Лежи, лежи, бодас не встав, 

Чей би ми ся ліпший дістав. 

Записав о. Михайло Зубрвцький, нарох. 

30/12 1910 р. 

IV. Похоронні звичаї й обряди в селі' Волосянці, 
Сільського повіта. 

Як зазуля сяде си на хату й закує, то кажуть, що у ті хаті смерть 
буде. А як кому снпт ся, що дащо упало, то тогди у роду хтось відпаде. 

Як христянпн умпрат, то тота челядь, що є у хаті, родичі вадь 

хто, не плаче, бо тогди тяжко сконати. А як челядник не може скопати, 
то тогди мпют гороховпньом варцаби на вікнах, або сверлом вертят дірку 
у стіні — гет на скрусь. Зараз по смерти відлітає душа поваляним ві¬ 

кном (в курних хатах є в повалї отвір: поваляне вікно). Як уже хрп- 

стяппп умре, то зараз дают знати до сусідів, до родичів, до попа; пдут 
до цпрькве за хрестом тай аби подзвонили. 

Тимчасом мерця наряджают; миют й убирают сусіди и родичі; 

мати до свої дитини ви дотулят ся. 

Воду тоту, що мили, лпют даде під яку верьбу або смереку. Уби¬ 

рают го красно у тото, у чім за житя май любиу ходити — и дают гет 
усю одежу п обувают; сїрак та бунду пи дают. Жонам дают усьо по¬ 

білу, або лиш чорним вишите, так ги коли би до цирькве: чппець и ху¬ 

стку шальову, білу або жовту. А дівці вишиване рубатя, коло голови 
малу шальову платнику, або партпцю, на тото вінець з барвінку з ко¬ 

сицями, а коси розплетут. На груди партицю, пацьорки, а під голову 

кладут файну шальову хустку. Чоловіка також убирают у тонке рубатя, 

у ремінь; на голову дают старому шапку, а молодому крпсапю п вінпць 

нежонатим. Нежонатим і невіддапим вяжут на руки ручники, а на палиць 
дают жукбвнну з воску. На лаву межи вікнами кладут отави, накривают 

полотном і кладут мерця, з верха зноу накривают полотном. Кладут усе 
на лаві межи вікнами, головов д столовп. Тоту отаву и полотна кладут 
ураз з мерцьом у деревище, а лаву збризкуют тогди водов п не стирают. 

Як коло мерця лїтают мотилі', то кажут, що то душі. Дітипу паряджуют 

па столі, не на лазі. Кождому дают у деревище утпрапник, а дїтипї яйце 
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тай колач иа тото, аби ся дїтипа па тїя еьвітї яйцю тай колачови ра- 

довала, аби за свойов мамков не плакала. 

Деревище роблят сусіде або родичі — хто знав — такой задарь, 

майпітруют трумну у сїньох або на лауках перед хати. Гріб копає якпйсь 

чоловік, за тото дают му горівки тай хлібина; гроші не годит ся брати, 

але теперь С}т уже гробарі єннбстайпі, то берут гроші. 
Як лиш хто у хатї умре, то зараз прячут десь кота, або дают до 

сусіди, бо як би кіт через мерця перескочив, то вій ходив би оппрьом, 

білим котом, по сьвіту і приходив би усе до тої хати. 

Як уже мерлець наряджений, то тогди найблизша родичка, хатпа, 

йде п заводит на лауках перед хати. 
Тогди сходят ся сусіде и родичі. Жони родички заводят наперед 

у хатї, відтак на дворі. Челядь тота, що приходит д помершому, говорпт 

за пебощпка. Розьвідуют ся, що му било, як умирав, або розказуют, що 
він чесний бив, що никого не скриудпу, ниенного заратовав вадь пора- 

диу. Тай жалуют усі за небощиком, що шкода го ще било. Але кажут, 

що як хто на еїм еьвітї бив чесвий, то п на тім добре; тай Боговп 

треба добрих. 

Доки мерлець лежит і світло світит ся, доти приходит усе чилядь 

а бавлят ся, май більше у впчпрі. Бавлят ся хлопці', дівки, молоді жбпи 
і ґазди. Дахто слухат саутарю, а даякі люде приказуют сп байки, 

вадь що. 
Бавлять ся на „сьвічіаю" за усі три нни, а май більше тої ночи, 

як уже спрячут. 

Усю чилядь гостят горіукоу, аби май більше чйлядп приходило, бо 

так годит ся. 

ЗАБАВИ. 

1) Лопатки бют. Зроблят лопатку ги коли би праинпк п бют 

неу енного, що еидит на лаві з завязанимп очима, по пятї. Як угадат, 

хто го бє, то тогдп тот йде еїдітп, що бє, а як ніг, то доти го бют, 

доки не угадат. Бавпт ся уся чилядь. 

2) Гусака печут. бден „король" пече гусака (у спудзу за- 

фльоцкат миіку, озьме і межи дьві скіпи тай держит). Д ньому приходит 
другий .пан" п зьвідат ся: „Що ти, королю, робиш? — „Гусака пе¬ 

чу!» — „Чому ся не пече?" — „Бо з нього масть не тече". — „А коли 
потече?" — „Тогди потече п подзебенит п поребепйт, як Маря (кажуть 

імя котроїсь з присутнпх жінок) поцїлює Йвана. — Тогди кажут якісь 
жопї цюлюватп котрогось чоловіка, вадь леґіня и мусит поцюлюватп, 

аж би який неланний, бо ї король мпткоу лице повалят; дйяка жоиа 

тїче гет на дьвір, а даяка цюлює, аби якого нефайного. 
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3) Бога і чорта. Два люде переберут ся, єдеп за чорта, другий 

за бога. Бог — котрий май файно убраний чоловік, а чорт озьме еден 
чорний уйош на руки, другий на ноіп; на голову озьме впвернепу кучму, 

лице у саджу замастпт. Стают тогдп на хатнпх двпрьох. Котра чплядь 

була у хаті — богова, котра у сїньох — чортова. Челядь від чорта 
тїче, а він не пущат, а як котре утече, то чорт ваводит за ним. Тогдп 
берут ся за руки, бог з чортом, а чилядь тота, що у хатї, уєпно з богом 
тота, що у сїньох. з чортом и тягнут ся за руки. Як божа роута проможе, 

то божі молят ся, а чорти йойкают, а як чортова, то чорти скачут п тї- 

шат ся, сьпівают, дрпговорюют. 

4) Бирки. Завяже ся енному челяднику очи і він шукат у других 
„бирку". У кого найде, той іде до середини. [„Бирка" — се два кар¬ 

бовані патички; впми тре ся одеп о другий і „бирка" тогди траскоче. 

„Бирку" передає ся з рук до рук]. 

5) „Кучі“. Хлопці берут ся за шиї, стають тїсно коло себе і ро- 

блят так „кучу"; еден буде за свиню, а другий з ґанчуком бігат за 
свппев и кричпт: паць до кучі! Свиня хоче дістати ся у середину, айбо 
еї ни пущают, а як прідре ся до кучі, то тот йде на свиню, хто пустив. 

С) Коваля, бден чоловік саджат жену на сьтіу, а другий бере 
за ногу и кує, зриват підкови. Даколп так бют шкальом у ноги, що хо¬ 

даки підрут. Жонп (дакотрі) як пдут на сьвічіня, то прпвпвают у ходаки 
попелу, аби не боліло, як будут коватп, 

7) Дохторя. бден ся убере за дохторя, у плахту заве ся, на 

голову озьме впвернепу шапку и ліків си зладит: води, горячого попелу. 

Другий хлопець ляже си на лаву тай йойкат, що хворий, що го попід 
груди взяло, що він тягітна жона тай буде дитину родити. Тогдп дохторь 
дає хворому ради: піллє водов вадь попелу поза обшивку насипле, аж 
ся хворий з лави схоппт. 

8) Сало тягнут. Припрут жердку у поваляне вікно і єдеп трясе 
з гори, з поду тов жердков, а другий лізе по ні „сало красти". Як до¬ 

лізе аж під повалу і не упаде тай достане крузь вікно китицю соломи: 

„сало" — то вінь раз леґінь! 

9) Булї красти. Два держат високо дошку и трясут пев. На 
дошку поставлят булю. Третий має тоту булю здрилити п на вітру ймптп. 

Як не імит, має сиру булю зїсти, 

10) Діда і баби. Два люде перебирают ся, еден за діда, другий 

за бабу, а третий за корову буде. Дїдо прпчапит си прядивну бороду, 

озьме на ся яке цуря. А баба прядивне волося, соломяні уплети; привє 
си з соломи кудилю, пряде тай корову пасе. Корова реве, а баба при- 

повідат, аби бабина коровиця у отаву йшла, що она і (на злість дїдови) 

усьо сінце придасть. Дїдо бє за тою бабу тай за тою, що соломяні. 
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питки не хочут ся прястп файно. Другі люде залпцяют ся до баби, дїдо 
заздрісний бє їх п бабу. Баба дпвпт ся у юнов з водов (ніби зеркало) 

тай приговорює, що що фавна, молода, хоць-кояу би ся подобала; дїдо 
лютий каже, що еї уже лиш би на печи гнити. 

(Забава в діда і бабу тішить ся великою симпатією, як лиш є від¬ 

повідні сміхуни — сільські коміки. Своїми прпмівкаап і грою впсмівають 

пайраяше подружнє жнтє сусідів і зпакомпх, долаючи звичайно „пікантні“ 

жарти. Тим будять загальну веселість — а у Бисмівуваипх злість). 

Як уже мают мерця везти, ктадут го у деревище; усі родичі вп- 

цюлюют го красно, а жони стают заводити. Отець, вадь мати або ґазда 
цп жона — котре май рінае, обходит тричі сьтіу. Як випосят з хати, 

стукают тричі у пороги, у хатини і у сінний. Кажут, що нибощпк порогім 
відкланює ся. 

Мерця везут усе саньми і волами, а як котрий богач, то і двої 
води, хиба дитину песут. Як уже мерця впаесут, то злнваїет водов тото 
місце на лаві, де він лежав п метут хату; за тоти три най, що мерлпць 

у хаті, пп мож мести. Смітя несут у корчі або у воду. За мерцьом можут 
іти усї родичі, лиш мати за першов дитинов не йде і плакати ї тогдп 
не мож, бо би на тїм сьзітї дптпаа V слизах утопила ся. 

Як берут з хати ґазду або ґаздиню, або якого великого челяняпка. 

що коло маргп ходив, то усю худобу спущчют з припону. 

У яму мечут грудка землі', науаерш родичі, відтак усї люде. На 
гріб бют хрест. 

Як умер ще не жонатий, вадь не віддана, то прпвязуют до хреста 

барвінку, ручник такий ги молодятам, тай партпцї усякі. 
Зараз но похороні заладжают комашню і просят на пю ушпткпх, 

що бплп на погребі і жебраків. Гбзтят усіх красно, чпм хто може, аби 
ннхто не говорив, що жалуют небощнковн. У рік або на задушні днп 
заладжают празнпк знов — як хто хоче. Як умре мати, а у хаті лпиіат 
ся низіетка, або доньки повіддавані на боці, то повістка гет комору 

запре, бо бн усю мамину фанту доньки забрали; рахугот сп, що то їх. 
А як котра невістка — чесна, то і сама донькам придасть, а дакодп 

жона перед смертп розкаже, що як має бпгн. — По тім як номершого 

озьмут, світят ще єниу піч свічку у хлїбппятп п бавлят ся. 

У добу но погребі прпходит душа „па покуту* — поднвнтн ся, 
як що у хаті є. Хатна челядь сіє на стїв муку, а відтак рано послїдят, 

ци била душа, ци нїт. 
Як прпенит ся мерлець, що проспт їстп, вадь каже, що голоден, 

то тогдп треба хвалу Божу наіматн; шді душа покутає. 

Часом мерлець зчаста заходпт на своє обнпстя ; даколп хатна челядь 

ннч па тото не каже, бо пи єден ґазда прийде тай чесно сяде сп за 
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сьтїу, гет усьо порозказує, що робити, де сїяти вадь що. А котрий любив 
худобу, то літе си до етапні межи маргу, дає волам їсти; рано вийдут 

давати волам, а воли такі ситі тай сіна перед ппх доста. Нераз ґазда 

у почп д жоиї приходит, а она бойит ся, бо ї мучпт тай такий страшний, 

мертвий тай як пе хоче, аби приходну, то трояном хату обсїват. 

Мати, що лишит маленку дїтпну, таку від цицьки, то куждої почп 

прпходпт ї плекати. Нераз чуют у почп, як дїтпна ссе. Як пе зпают 
тому ради дати, то дїтвача так усйпїє, зосхне тай умйрат від тої годівлі'. 

Як умре нехрещепа дїтина, то ся чортом стане, а у сім років прийде 
під застіуне вікно тай каже тричі: Тату! мамо! охрестїт мене! Та як 

мати учує (айбо мало коли учує) тай верже му у вікно біте чистбйке 
полотвя або платину (крпжму), оповісьть имя, то янголом стане ги другі 
діти, а як нї, то буде далі чортом п буде далі держати ся тої хати. 

Прпказуют, що умерла єдна молода мати п прийшла у єдно місце, 

де два хлопці ворота ппльнуют. За ворітьми праворуч так красно, що 
онь, а ліворуч огні такі — аж червоно. 

То царство и пекло. II не хтїлп і хлопці у ворота пустити ; ка¬ 

зали: „Щись діти свої пе доховала, іди д ним". Тай она по світу блу¬ 

кала і що ночи приходила д дїтьом, аж доки ся не підкоротили. 

Оппрі є усякі; як кіт перейде помершого, то він буде оппрьом, 
білим котом. Тай тогдп стане ся по смертп оппрьом, коли у цпрькве 
дивит ся д горі тогдп, як пан-отаць з чашов ходит тай люде голови 
схпляют. 

Часом уже буде такий христянпн, що уродпт ся оппрьом, з двома 

серцями. Оппрь має погані очп і нимп потпиат. Коли оппрь пітне, то 
підступат щось під серце гпбп болячка мучила и тогда христянпн блює. 

Сут такі жони, що знают від опиря ради дати; такої води дасть 
ся наппти. 

Часом знают, котрий то опнрь п як він кого зїсьт, пітне гпбп, то 
кажут му, аби брау тричі свої елїаа, розмиу з водоу п дау из жаинї 
наппти ся — зараз хворому полївнт. Оппрь у почп так сппт. що не дпше 
п яи мож го пробудити, бо душа пде тогда у границю з опирямп грати 
ся. Таке грают ся у граници і на межах! Бігают, свпщут на білих 
коньох їздят, а вітри такі дуют, що аж! 

Буде такий опирь, що з дїтпнп кров вассе і до доби має кров 
у собі; доти мож щи дїтпнї раду дати, а у добу спустит кров у яму — 

тогдп дїтпна умпрат до трьох днїу. 

Душа повішепника на охтема страчена и нигде не має права, хиба 
у тї хаті, де ся повісив. А на тім світі мають иовішеннпкп смеріча на 

бстріть чатани д горі тїгатп (за сувершок горі гороу тягне, то галузя 
заппнат) тай буча, котре май тоусте, носити. 
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Як котра дівка устйдат ся і ай стратит дитину, то на тім світі' 

має і зісіп. 

Як хто не шанує свята і на сім світі у неділю шиє або пацьоркп 
ниже, то на тім світі буде крузь иглу або пацьорку пролазити, а як хто 

дре полотно вадь що, то на тім світі буде пти понад беріг і беріг під 
ним обірве ся. Як христянйя має нечисту хворобу (падачку), то нйчим 
пи мож му ради дати, хиба як дадут му ся наиитп землі з гробіу тай 

сердечка з дзвона ушкребчут. 

Записала 1910 р. Олена Охрпчовпчівна. 

V. Похоронні звичаї й обряди в селі Зеленици, 
Надвірнянського повіта. 

Від чого люди умирають? 

„Смерть одна, а придобашок 77“. 

Загально вірять, що — „над хрпскьпнпном висит 77 придобашок", 

отже длятого годі знати, коли, де і серед яких обставпп досягне його 
смерть. Давпа віра, по якій первісний чоловік пе може зрозуміти смертп, 

як природного і нехибного акту, остала по нпнїшний день так, що много 
випадків смерти уважаєть ся і досі' за діло Чарівників1) та Чарівниць2). 

Отже кажуть: „То ему так зроблено0; „єї — нпбошку — тота3) снрах- 

тпла“ ; „на него многи мали заузьпток0. 

Доводить ся чути і такі гадки про смерть: „бго підвіяло*; „у таку 
мінуту — ппбощик — пішоу": „він у такьи убрьпу0; „так му було 

писано" ; „прийшоу чьис, тай — галоу у дорогу*. 

— „... помер? 

— Ая, номерь. 

— Старий був... 

— Ай, п не так старий, як чьпсовий; є старші від него, але ему 

— нибощпковп — прийшоу чьис — тай далі, колис віслужпу своє". 

— „Щось мрут люди... 

— Ой мрут, забирают сі поодному; ну, але шо би то було, якби 

п не умпраУ ніхто... 
„Умпрают люди п нам так буди*. „Умерь Ада», буде и нам0. 

4) Пор. Матеріали до укр. етнол. Т. XI, ст. 106. 
г) сШо стор. 112. 
3) Опириця. 
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Щоб слабостп можиа набрати ся від другого — в те ве вірить 
ніхто: „Но, а той перший, шо заслаб, то відкі набрау сі ? Він, вндпг 
сї, пс торбоу дес ходиу тай приніс, ди шо? То Бог так дає, тай уже". 

„Тому кілка рокіу уже, як нарід так дужп лпжьпу па ту — не 

дивупти — дуриьпчку1 2), бп сї ни приказувала, шо майжень у кужґі хакі 
усіма лижьплп: ну, та я ходиу між кільки слабими тай фалабу нїчо ми 
не шкодило. То як кому бола така озие сї“... 

„А, вндит сї, шо тот, шо у полонині розболпт сї, то від кого пе¬ 

ребере слабіекь? Кажут пани, шо то у оздухах шос є такьп, о з дух не¬ 

чистий — та мені впдпт сї, шо нила старшого оздуха нігде, як є у по¬ 

лонинах, ну, а от прийде, шо хрнскьішпп розболпт сї, шо п умре". 

„То у кужґім чоловіцї є така бола у середині — такьпй солі¬ 

ти рь. Він має 40 мптріу доужипп, тот солїтпрь. Та як зрушпт тот 
солїтпрь, то буде так, шо н зо сьвіга піди ццрез то. То як сї єго шінує, 
то добре (він є прирослий до утроби у чоловіцї); але як го пн пошінуй, 

як шос так двигни дужп, ця би шо, — то він сї відорзе від утроби 
п хрпскьпнин схне, кволпт сї, кволпт, а далі умирає". 

Засіабпе-ж хто, то зараз „крувают сї по раду". 6 приповідка: 

„Дбане, два рази гине". Кличуть отже примів ників, баїль*), 

ідуть вперед до своїх, опісля і у десяте село нераз, до знахарів. 

Коли-ж однак всякі „ради" не помагають, а хорого опускають 
сили, ктпчуть священника, щоби „пшли п ор єд ку в атп“, себ-то уділити 

хорошу послїднпх тайн. 

„Як ксьондз свьптпт єлей, та як торит свічка п як ксьоидз уже 
йде у двері тай задуй (свічу) и дим йде у гору — то буде жити (хо- 

рий), а як дим йде у двері — то умре, піде за ксьопдзом"... 

Як почують, що хтось дуже хорпї, „идут відознавати": при¬ 

ходять сусіди, „родичі1'3) і то, переважно жінки. Домашні плачуть, 

а вони помагають, то знов потішаючи, радять, щоб іти іще де „по раду11: 

„А той4) ліпше знає; а до того би ше ити — той би зараз сказау", цн 
буде жити цн нї“ і т. п. 

Як хорому поліпшить ся, прийде до свідомости, кажуть: „Ну, фала¬ 

бу! чей перебуде, чеп перебуде". „Ооіцьпйте сї, кумко (куме), раску- 

!) Тиф. 
2) Нор.: Матеріали до укр. етпол. Т. XI ст. 134. Ч. 8. 
3) Кревпяки. *) Знахір. 



233 

вати"1); або: „Кобпсте ше, кумко, обрікалп2 3), то може Бог свьптпй 

даст, шо почуньпї5 6 * * *). 

Опісляж розходять ся у своясн пригадуючи на відхіднім: „Ой 
кобисте, кумко, ннлпували, аби, не дай Боже, без свічки4) не 

умер (-ла)“. 

Свічка „кобп стр іте л н а“ 5), бо уважають її за найвідпо- 

віднїйшу. 

Одно садить проте біля хорого і „вартує1*; як побачать, що 

хорий „зачинає конати06), „зажпгає07) свічку скоренько, вкла¬ 

дає її до рук умираючого і затуливши своїми долонями, держить так, 

аж поки „з него не вийде душьн0. 

Переконавшись, що хорнй вже мертвий'4) —починають усї плакати; 

„одно ис чельидп впходпт на двірь п голоспт; очп закриє фусткоу, або 

долонними, зігне сі на прьпсло и плаче — заводнт4 *'). 

Зараз висилають також когось з домашнпх, „аби дау знати но су- 

сїдьох01*1). Сусіди збігають ся11 12) та питають, чп „купаний012). Як пі, то 
топлять у печи, гріють воду, ллють у цебер, — а роздягнувши тіло13), 

кладуть єго там і купають14) та чешуть, помочивши уперед волосе во- 

]) Раз на день їсти (в тижни, році). 
2) Обрікатн когось = обіцяти в котрийсь день у році справляти 

„празнпк“ — гостину для запрошевпх людий (часом наймають у сей 
день Службу божу). 

3) Подужає. 
4) Вірять, що як умре без свічка, то на „тім світі0 не буде мати 

світлостп0 (себто раю); а також: „як умре без свічки, то на кім свікі 

буде му темно0. 

5) 3 котрою ідуть на Стрітенє (15. II.) до церкви. 
6) Кажуть також: „ґьпкуе, чьиеує0. 
") Світить. 
4) „Мацают, ци ноги зпмиі0. 
*') „Йой-йой! йой-йой!.. Татку (мамко, вуйнпчко) мій, татку0... 

10) Як рознесеть ся вістка про смерть, зараз усї дівчата 
(кревні) розплітають волосе: „аби ему (номершому) дорога не 
була заплетена на той світ0. 

п) Як „чоловік0 умре — то ґазди, а як жінка — то жінки. 
12) Декотрий іще за жптя каже себе купати. 
,8) Тепер вже інакше не звуть помершого. 
14) Миють у теплій воді: „То чпекіскь. До кіла прийде душьп, як 

буде кончина, (світа), аби итн на страшний суд. Хокь оно зогннє, то 
прп кінцн временн прийде душьп до ис цілено є, то аби душа 
прийшла до чистого. Купіль тоту несе сї не під сонце, але дес у такьи 
місце ни західне — у скалу, бо гріх0. 
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дою; відтак осушують тіло „у т и р а в н и к о м“]), вбирають у сорочку 
(над цеброя) і кладуть його на лаву2). 

Свічку, яку держав пебіщик вмираючи, приліплюють підчас мита 
до стола, або вложившп у фляшку, ставлять на столі. 

Лаву вкривають ліжнпкоя, під голови поставлять „шмакє"8 *) і „на- 

кегают па иебіщпка портк3 ьи4) або убране5) — або „як він собі 
уже хокіу". 

Як умерла жінка, то вбирають у сорочку і фартух. 

Ногп обвивають „п л а к ь п н к а м п“, а відтак вбирають „к а п цї“6), 

або вбувають постоли, обвивши ноги „онучьпми". -Богатшпх жінок, або 
дівок вбувають часом у чоботи, але без підків: „як би поховау з залі¬ 

зом, то би мусїла ходити по світу, докіу би підкови це сходила". 

Як вже вберуть, заперізують мужчину в місцп, де носив ремінь7), 

червоною волічкою, наказуючи, щоби не забули розвязати. як класти 
муть у домовину, — „бо як піде зауєзане у домовину, то удова, як 
лишьиї сі, то не віддаст сі' ніколи". 

Ноги звязують волічкою, — „абп фанно, ріуно стоялп", руки зло¬ 

жать праву на ліву, звязавши8) їх також червоною ниткою0) — а па 
голову вкладають шапку (жінці перемітку). 

По сім вкривають тіло „укривалом10) так, що лиш голову видно. 

3) Тим, що вмившись, утирають лице. 
-) „На поскіль уже не можна, абп непуджіло: его уже там місце 

(па лаві). На лаву кладуть лише старших; дитину до 7 року житя „па- 
рьиджуют" па столі, „бо то ангіль". Дитину вбирають лишепь 
у сорочку, ноги обвивають „плакенками" (білими плитками), а на голову 
кладуть позлїткою прикрашений віночок з барвінку. Дитину також хова¬ 
ють лишень „з дяком", аніколи майже „з ксьондзом"; процесії не 
беруть також — „ховают лише пз хрестом". 

Як кому вмре дитина, то кажуть: „Дптпнкі, то мала щербинка — 
але як Бог озме старшину з межи дробет (дїтпй), то пап сі не приказує". 

3) Біле, котре зняли з небощика; багаті ґазди роздають (часом) 
одіж з покійного убогим. 

*) 3 полотна. 5) Зі сукна. 
<!) Викроюють зі сукна і зшивають (щось, як короткі скарппткп). 
7) Ременя не дають ніколи — „абп ему на кім свікі не було 

кьпшко"; є спосіб проклинана: „Абпс на кім свікі у рпмепи ходиу, 
дай Господоньку!* 

8) Між пальці правої вкладають восковий хрестик, — „бо так 
сі голпт". 

а) Все, що звязане — як священник надходить — мусить бути 
розвязане, — „аби па кім свікі не буу спутаний". На черево кладуть 
(нибощпковп) серп: „Абп не розганєло трунок" (черево щоб ґазп не 
роздули). 

30) Купують; біднїйші-ж дають па сю ціль шлюбний рантух. 
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Відтак, як тіло вже „п ар ь и д же п е“, кладуть на лаві, конець 
голови свічку, а також старий горнець1). 

Тепер каже одно з нрисутних : „А типерь — ерщененькі — кля¬ 

каймо и помолїм сї за душу вебіпднка (-шкьи)“. 

Помолившись, присутні розраджують (як вдовицю, то жінки — 

вдівцяж і жінки і чоловіки) словами: „Ни журіт сї, Бог пз ваап“ ; „шо 
ііяти? витко, шо прпйшоу му чьпеа... „усї туди — ерщенї — підемо, 

одна нам дорога" ; ей, Господи! Бог усьо видит, шо лиха душьи 
ґіє“2), і т. і. 

Домашні дають „чьпстунок" (горівкп, хліба), дякують, що при¬ 

ходили, помогли, потішили... 

Одні відходять, пнші знов приходять і так аж до похоронів. 
Відтак домашні просять когось з чужих: „Кобисте були такі добрі 

узєтп міру, бо треба атп подзвонити по душии. Котрийсь бере тичку, 
або нитку і міряє небіщпка, щоб гробар знав, яку яму копати. Сю міру 

бере опісля котресь з „хатпих" і іде в село3). 

Докьи ше ни дзвонили по души, то тот мерлець ше усьо видит: 

душьи ис кілом сюїт разом, пи відступає сї, але як вішла, так стоїт 
у головах. Н то тогди ни можна (докі ни задзвонє) лишити кіло само 
у хакі, бо та Біда — цураха му — прийшла би п узьпла би душу, 

душьи ни пішла би до Царства. Як уже обізвут сї дзвони, то душьи 
йде по тілом"4). 

В селі', взявши від „оглядача мертвих" картку, іде до священника: 

„Прошу Бога свьптого и ласкьи духоуного умерь... (каже хто); 

шобп духоунпй хокілп, аби погріб буу из вангелпєм, ис парастасом, ис 
прощьима (часом зі Службою б.). Погодившись тут (торг треває доспть 

довго) іде до паламаря: 

„Кобисте пішли позвопптп ио души, бо помер X. п що будете 
хокілп?"5) 

Відтак іде до гробаря, дає ему „міру" і просить, щоби він копав 

яму „па файпім, сухім місцп, аби не у млацї". 

Від гробаря повертає до дяка: 

„Пане ґьиче (єрентпй), прошу вас, абпсте були ласкави птп чи¬ 

тати саутпрю" в). 

') Тепер уже не всюди, але ще часто. 
2) Так кажуть, коли підозрівають, що помершому „так зроблено". 
3) В присїлкови Макспмець, кажуть: „ити би до кадйгробів, аби 

погребли". 4) Про душу, пор.: Матеріали до укр. етиол. Т. XI, ст. 47. 
5) ІІо души дзвонить 3 рази денно по 3 „стихи" (тричи); іще 

дзвонить: як беруть процесію, як несуть до церкви і як „провадять" 
тіло на цвинтар. 6) Псадтпра. 
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Дяк розпитує єго, що замовив у священника і кі іько має заплатити, 
та після сего подає і собіж ціну. 

„Але прошу вас, пане ґьпче, абпсте салп — ерщені — виходили, 

абисте файні пісої співали*. 

Відти іде до коршмп, де чекає на пего хтось з долашппх з беса- 

гами1). Купує: на парастас — хлібів (5), порцію меду, пшениці, сливок 
і три свічки; па третгши— булок (5), порцію меду і дві свічки2); до дому 
бере — хлібів, горівкп, мукп иа пироги, і — як иема в дола — бриндзї 
або сира на „заліпку* до пирогів. 

Вернувши домів, передає все, що купив, „ку х ар ці* 3), пояснюючи, 
„шо до чого є“. На столі кладе „роспятпє*4 * 6) і дві свічки і від сеї пори 
всі мужчини сплять у хаті вже з відкритими головами1'). 

Вечерол надходить дяк читати „саутпрю*. Ввійшовши в хату, 
виймає з „тайстринп*11) хрестик, клякає і молить ся; по сім цілує 
хрест і вставши, кладе його на столі перед „розпнятєм* та каже: „Слава 
Ісусу Хресту*. 

Присутні відказують: „Слава на віки*. 

Дяк сідає тепер за стіл на вкритій ліжником лаві і починає чигати 
псалтирю. Якраз тепер кухарка палить у печп, щоби зварити дяковп 

вечерю, а в низенькій, курній хатчині, при більшім числі людий, стає 
парпо, тіло починає розкладати ся і його чути немило; тоді люди 
кажуть шепотом: „От уже ґьик зачьиу читати, уже кіло рушило*7). 

„Як умерла тота К., том сам впґіу — ерщеппй, — нрпйшоу ґьик 
п зачьиу чптата саутпрю, а оиа — нибошка — три рази сі пзиьпла; 

так сі пзнпмала, шо троха пп сіла... Нарід, лиш глипне одпп на другого, 

шо то буде, але віп — ерщенеиький — зачьиу зараз співати тай прийшла 
иа міру*8). (Павло Курчук). 

Газ да (ґаздппя) просить, щоби зробити „д е р е в п ще*а). Запрошені 

х) Хто не має грошпй, бере всего „на борг*, бере грошпй. щоб 
поплатити „каднгробів*, а тим часом робить згоду з Жидом па корову 
(котру Жид відтак бере собі). 

2) Парастас в дома а трегпии в церкві. 
3) Так звуть жінку, що варить страву: па похорон, на весїля, 

па нразник. 
4) Хрест з церкви „роспнєкьи*. 
6) Тут є звичай, що чоловіки в хаті не здоймають капелюхів, 

хиба лп ш як їдять. 
6) Дзьобепка. 
7) Дяк уміє заклинати помершпх; пор.: Матер. до укр. етнол. 

Т. XI. стор. 105. 
8; ІІор. як впсше стор. 100. 
а) Домовппа; за роботу не платить ся, лпш постаратпб дощок. 
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розпалюють ватру (літом па дрпвітпп, зимою в сїнях), один з ппх міряє 

тіло і відзначуе, як довгі мають бути дошкп і починають робити до¬ 

мовину. Гладкі вже дошки збивають опісля разом кілками1 2). Між тим 

домашні частують „майштрів*-) горівкою і хлібом, а кождпи з них гп- 

ппвши, каже: „Най Бог прийме*. Вони покурять люльки, посидять ча¬ 

сочок, а далі беруть ся знов до роботи. 

В хаті тимчасом скінчив дяк читати і починає співати пісні про 
смерть. Старші сідають біля него і слухають уважно, покивуючи поважно 
головами, жіикп вітхаючп втирають сльози, а молодїж „робпт смішкьп 
за плечима: то щпппе одно єдного, то за волос сїпне“; той тлумить ся, 

а сен кине чимось у другого; буває, що котрийсь з леґінів посягне ру¬ 

кою в каглу, а наблпжившись опісля до дівчини, буцім то щось сказати 
хоче — погладить її по лиця, валяючи саджею; а з того всего всім 
весело. 

Відспівавши, дяк встає і просить, щоби присутні відмовили 3 „от- 

чинаші*, 3 „Богородице* і 3 „Вірую*. 

ГІо молитві питають: „Пане ґьпче, а може би ви були ласкавп 
вечерітп?* Кладуть па столі: літру горівкп3), хліб, пироги, бриндзю, 

молочну кашу і т. и. Дяк помолившись, вечеряє, а по сім знов молить 

ся і дякує: „Ґьпкую за вечерю, най Бог прийме за помершого; помер- 

шому дай Боже царство небесне, а вам жпвущпм, дай Боже здбровля*. 

Присутні відказують: „Дай Господочку п вам — нрщенпм!* 

„Теперь — каже дяк — я буду відпочивати, а ви можете сі за- 

баулєтп, лиш чесно, спокійно*. І лягає па лавицю. 

Присутні починають бавити ся4). 

4) Уважають, щоб дошкп збивати „серцем до середини''1 (в самій 
середині кождого дерева є серце) на домовині, а саме на її покривці 
(„віко“) вирізують завеїгди „хрест* та „малюют* єго веленою 
краскою (потирають вирізані місця сочистим зїлєм-травою). 

2) Так звуть тих, що роблять домовину, або тих, що вміють буду¬ 
вати хату; про домовину кажуть також, що се „хата*. 

3) Як дяк пє; теперішппй ні. 

4) Як хтось умре, то кождий з того присілка, де жив покійний, 
уважає за свій обовязок відвідати його; пайбільше-ж приходять вечером 
і се зветь ся „пти на прпвнд (або па привиґінє)*. „У нас кажут — 
привид, а у Делятинї — оказія, а Жьибіуци — грушка*. „Люди 
идут на привиґіньи на то, шо п они, як умрут, то аби до них другі 
пшли*. На такім „прпвидїню* заводять усякі забави. 
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1. Позич мені стільчика. 

Серед хати поставлять 4 стільчики (по два), па котрих сідає по 
леґіневп лицями до себе і держуть ся за руки. ІІятпй леґінь обходить 
сидячих кругом і дотпкаючп кождого за плече, каже: „Позич мені 

скілчпка". 

Тимчасом сидячі старають ся — не пускаючи рук — змінити місця 

(сей сідає на того, а той па сего столець). А пятпй змагає — в часі 
коли сидячі міняють ся — усісти па котрийсь із вільвих стільців; як се 
йому вдасть ся, тоді' сен, що стратив місце, обходить кругом, а він уже 
сидить. І так все. 

2. Продає заяця. 

Присутні сідають у хаті кругом (на лаві, па стільцях, па постелі, 
па прппічковп), а один узявши в руки шапку, обходить усіх, почавши 
від першого і каже: 

1. — Купіт заяцї! 

2. — Е, се пустий заяц. 

1. — Ти, пустий, купи заяцї. 

3. — Е, то куций заяц. 

1. — То, куций, купи заяцї. 
4. — Е, то без вух заяц. 

1. — Ти, без вух, купи заяцї. 
5. — Е, то сліпий заяц і т. д. 

І так кругом обійде, а все тим, що почує про заяця від одного, 

називає дальшого — а з саго всім весело. 

3. Т е ш у т ь дуби. 

Кількох сідає на землі — один одному межи коліна — се дуби: 

біля них по боках стають два з ремінцями в руках — се теслі; решта-ж 

сидять па лаві — се купці. 

Каже тесля, вказуючи па першого сидячого па землі: „Хто хоче 

купити сю дубову підвалину?" 

Купець: „Я би купив, кобп тесана". 

Теслі: „Будемо тесати!" І беруть сидячого один за одну, другий 

за другу ногу, підносять у гору і — ремінцями... „тешуть". 

Обтесавши, віддають „дуба" купцевп, а сей витручує його до сїн-ий. 

Відтак з пншпмп так само, аж усі опинять ся в сінях. 
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„Ну, кажуть, тепер би брати дуби на курчугу і везти". І в зимі 
саджають дуби но одному на санки та й обвозять три рази кругом хати, 

— в лїтї-ж кладуть на ноші1) і так обносять трпчп. 

4. Весїля з музиками. 

Біля нечі стає три „музики" — скрипник, цимбалїстпй і дудел- 

ник — зі своїми інструментами: у першого рискаль і бучок (скрипка, 
смик), у другого дві тріски (пальцятки), а у третого мішок під пахою 

з привязаним патичком (дудки). Они починають грати: 

Скрппар каже: цїгі, дїгі... 

Цнмбалїстий2): бам, бам... 

А дуделпик: дудуду, дудуду... 

Присутні кажуть: „А файпо пграйте, бо мн хочемо фаиної музйкьи 
послухати". 

Як вже награють ся доволі', кажуть слухачі: „Доста, доста! Мп 
уже наслухали ся! Теперь берім середного музику за скіл, бо файпо 
грау". 

І беруть його за голову і ноги та несуть за стіл. Але на середині 
хатп здержують ся і — бють музику ремінцями... Набивши саджають 

за столом і гостять, дають горівкп, хліба, то-що. 

І других музик кличуть на „гостину", але вони не мають охоти 
„їхати з парадов"... 

5. Висіти. 

Один стає біля печі, держить ся руками за жердку і каже: .Я 
вишу!“ 

Присутні: „На кого?" 

— „На (імя дівчини)". 

Її силують, щоби ішла цілувати ся з тпм, що „висів"; вони цілу¬ 

ють ся і він іде, а вона тепер держачись жердки, каже: „Я вишу". 

— „На кого?" 

— „На (імя мужчини)". І-так забава продовжає ся. 

6. Війт і жебрак. 

Забава відбуваєть ся звичайно в сінях, бо там більше вільного 
місця, як у хаті. На самім вступі вибирають: війта, заступника, жебрака, 

злодія, свідків, судію, адвоката і ппсара. При тім визначують : в однім 
куті є громадська канцелярія, в другім „гайдучня" (арешт), в третім суд. 

4) Ноші, або шереґлї — прилад до ношеня каміпя, оборнпку. 
2) Він ударяє бучкамн об жердку над припічком. 
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В суді сидять за столом, судія, адвокат і писар1) — всі в чорних 

петеках, па головах у цих шапки з чорного паперу (лиш у судії з чер¬ 

воного), а руки обівють також папером (себто вони в рукавицях); перед 
ними хрест і дві свічі (патички). 

В громадській канцелярії багато людпи; входить війт. 

Війт: „Слава Сусу Хрпсту ! чесна громадо". 

Люди: „На віки слава! чесний начальнику". „Сідайте собі, просимо". 

Війт: „Ґьикую файно! пай усе добро у вас сідає". Сідає. Вхо¬ 

дить жебрак. 

Жебрак (кланяючись): „Слава Ісусу Христу!“ 

Всі: „На віки слава!" 

Війт: „А, шо скажете доброго; чей миром ше коло вас?" 

Жебрак: „Ой нп добре, пан-началнпк; ни добре чувати".. 

Війт: „Оу! Би Біг боронпу! Шо-ж би?" 

Жебрак: „Ой, якьпс ворог украу ми сеї ночп телицю". 

Війт: „Ну, то треба зробити справу". 

Жебрак: „Та кобисте були такі ласкавп, бо я біднак"... 

Війт: „Ну, алп знаєш хто?" 

Жебрак: „А, прауда!" 

Війт: „Ну, то привести злоґія". 

Приводять злодія. 

Війт: „А на шо-ж ти, чоловіче, уаєу у цего біднака телє?" 

Злодій: „Я не брав — може то другий". 

Війт (до жебрака): „Та як він каже, шо не брау, то привести би 

свідки". 

Жебрак приводить свідків, котрі признають, що бачили, як сей 
злодій крав телицю, отже війт відсилає їх до суду. 

Судія: „Шож він тобі злого зробиу, чоловічку?" 

Жебрак (зігнувшись в десятеро): „Ой прошу Бога свьптого и ла- 

скьн пайвисшого сепдзї, він мені укра;у* телє, а я біднак, шо білше 

не маю". 

Судія: „А маєш свідків?" 

Жебрак: „Маю, прошу ласки Бога свьптого п пана найвищого; 

е у сїпех". 

Судія: „Приведи*. 

Входять свідки, кланяють ся і стають перед судом. 

Судія: „Кажіт, як то було?" 

Свідки розказують. 

Судія: „А присьигнете иа то?" 

*) Писар ніби пише все до „протокулу". 
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Свідки: „Йоу! присєгнемо"1). 

Судія і писар встають, свідки кладуть пальці па хрестик і при¬ 

знають до трох разів, що так було. По сїм судія видає $асуд („вірок") 

і заводять злодія до тюрми (одеп кут у сінях, прислонений міхом2). 

7. Жмурка. 

Один сідає на лаві, а другий, зігнувшись перед нпм, кладе своє 
лице між його коліна (се жмурко). По сім хтось з присутнпх у хаті 

всідає па жмурка, а другі питають: „Хто на тобі їде?“ 

Як вгадає, то той, що на нїм сидів, іде жмурити, а ні — то сідає 

біля того ще один, відтак другий, третий і т. д. доки видержить. 

8. Коса. 

ІІоукладавшп стільчики кругом у хаті і позасідавши на нпх, ли¬ 

цями звернені до середини, тримають руки заложені за плечима і подають 

собі потайки „скрутец"3); в середині кола присів один се кіс. 

Хтось з спдячпх на стільцях ударяє коса скрутнем і скоро, сховавши 
руку, подасть його сусїдовп. Кіс підносить ся з землі і вгадує, хто його 

вдарив: вгадає — то на його місце йде, хто вдарив, а ні то він 

іще раз косом. 

9. Король і війт. 

Кавалочок патика з корою розколять на дві половинки і се 
„квіти1*. Сі квіти мішають грачі по черзі в шапці та викидають на 

стіл, лаву або землю. Ціль така: Впадуть квіти 4 рази білою стороною 
(без кори) в гору — то сей, що кидав, є королем, а впадуть 4 рази 

корою в гору — то грач війтом. 

*) Адвокат перечить свідкам, каже, що се все неправда. 

2) Часом забава кінчить ся так, що злодїєви присудять привезти 
5-Ю фір дров для жебрака. Тоді каже він: „Ой, прошу В. св. і пай- 
вис. суд., може би я саньми, зпмо$ привіз, бо тнперь кьпшка дорога". 

— „А ти як хоч"? — питають жебрака. 
— „Ой, мені би типерь треба!" 
— „Ну то вези возом!" „ . 
Злодій закладає руки на зад себе, приложить чоло до дверпи і 

„везе", себто суне чолом по дверях з гори в долину. Тепер приступає 
до него один з присутнпх і притискає єго голову, кличучи: „Гальмуй 
хло! з гори“. 

3) Сплетена хустка. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 
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10. „Ангілє кьпгнут". 

До забавд стає багато людий і поділившись на дві частп, — одні 

виходять до сїний. а другі остають у хаті. 

(Двері відчинені). 2—3 з одної партії і 2 —3 з другої ловлять 

за кінці сильного бука і тримають, а решта чіпають ся їхньої одежі. 
Поріг творить межу. На даний знак починають усі тягнути і — як хатні 

перетягнуть тамтпх через поріг, то вони дістали ся до „ангілє"; 

а переможуть ті, що в сінях — то хатні грішні, пішли до чорта. 

11. Грошик тягнуть. 

До великої миски наливають води і вкидають гріш. Хто, зануривши 
лице в воду, возьме гріш губами, але аби не „фошпуу" (не подув), топ 

його і дістане на власність. 

12. Млин. 

Лягає один на ослоні долілиць і взявши в руку бучок „каратає* 

ним бючи об криси цебрика, що стоїть під ослоном; він млин, меле. 
Другий-же (мельник) бере мітлу і бігаючи кругом ослона „обмітає 

млпп", час від часу потягаючи лежачого на ослоні мітлою по крижах 
(він має широкий ремінь і се йому не шкодить). Так якийсь час. Опісля 
мельник кричить: „От, шось попсувало сї! Треба воду заперти". Біжить 
до дверпй, відімкне їх і замкне, себто воду замкнув. І забаві конець. 

13. „Два ножі на однім крейцарі танцюють". 

Затикають у шпару в долівці розколений бучок і в сей розкіл вкла¬ 

дають крейцар. Опісля в оба кінці другого бучка заткнуть по ножеви 
вбивши в середину (між ножами) голку і се ставлять на крейцареви. 

Коли голка так вбита в середину, що є рівновага, то „ножі стоять на 

крейцареви", а потручені — „танцюють". 

14. Бука тягнуть. 

Сїдає двох на долівці, ноги опруть о ноги, а руками тримають за 
бучок і тягнуть д собі: хто кого підтягне, що сей аж встане — той 

спльнїйший. 

15. Кота тягнуть. 

До забави стає чотпрох. Двох припаде до землі на коліна і на 
руки, головами звернені в противні сторони, а двох ляже на них „горі¬ 

лиць" — обнявши їх своїми ногами по під шиї та ловлять руками за 
сильного бука. На даний знак спідні зачинають поступати ся в перед, 

а верхні' держать сильно за бучок: як усї однаково сильні, то випружать 
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ся і стоять у місця; коли-ж котрий з верхнпх слабшай, то пустить бук 
і — забаві копець. 

16. Звязаний встане? 

Закладають ся, хто звязаипй встане з землі. Хто хоче виграти 
0залїшку“, лягає на землю, йому звяжуть ноги і руки (руки за илечпма) 

і він пробує встати. 

17. Г о р і в к у пити. 

Бере бук, замірить рукою довжину (від пахи до кінців пальців) 

і обнявши його конець руками, прикладає до чола (конець бука, котрий 
держить руками) та перехиляє ся в зад доти, аж другим кінцем бука 
досягне землі. 

18. Здоймає губами крейцар. 

Се виконують двояко. Або положить ся на долівку (горілиць) і вп- 

гпнаєть ся доти, аж губами досягне крейцарпк, який покладуть конець 
його голови; або приклякне па долівці і заложивши руки на зад себе, 

пригппаєть ся (в перед себе) так довго, аж вдасть ся йому підняти 
лежачий перед ним грошпк губами. 

19. Перстенець. 

Грачі сідають один біля одного і тримають зложені долоні на колі¬ 

нах. Один, взявши в долоні (зложені) перстень, іде по черзі' до кождого 

з сидячих, вкладає свої долоні до їхніх, та в часі сеї роботи впустить 
котромусь з сидячих — так, щоб ніхто не бачив — перстень у долоні. 
Тепер питає когось: У кого є перстень? Як той вгадає — добре; а пі, 
то дає „заліг". 

Заліг віддають аж тоді, як вгадає. ІІрп сім жартують з того, що 
не вгадав, сміють ся з його залога і т. п. 

20. Шукає поклало к. 

Кількох хлопців сідає один біля одного на лавку, а всі з накритими 

головами. Колп один із грачів вийде до сїппй, кладуть котромусь з си¬ 

дячих під покрптя голови яйце і кличуть того з сїний, щоби шукав, 

у кого воно заховане. Він ударяючи легенько кождого з спдячпх доло¬ 

нею по голові каже: „У цего нема; у цего нема; у цего є! І тоді 
лрп слові є, ударить снльно по голові, аж яйце розібєть ся... 

Яйце розібє — як воно у того є, що шукаючий гадав; а як не 
згадав, то іде ще раз до сїний. 

Яйц^ кладуть звичайно такому, що забави сеї не знає ще. 
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Коли забава в найбільшім розгарі, будить ся дяк і — в хатї став 
тихо... Дяк починає читати, але розбавлена молодїж не може так скоро 
вспокоїти ся і все таки час до часу зробить якого збитки, отже дяк 

перериває часто читане і взиває до уваги. 

Тимчасом майстри докінчують свою роботу і коли домовина готова, 

вносять її в хату та кладуть по при лаву, на котрій лежить покійний. 

Тепер сей, шо був за „п р и в і д ць и“ до тої роботи, возьме гпбдю1 *) 

і — „бере три тріски“ на днї деревища, по тім другий, третин — 

всі майстри роблять те саме: 

„То дає знак, аби значно, котрі були майштрп до того, аби їм 
н ї ч о не шкодило: За то, шо я роби у, маєш там три 
тріски за мене1*. 

„Бо то є ружні люди. Буде чьисом такьпй упирь, шо п ксьондз 
нп може доступити до хати. Але ксьондз пізнає зараз гай ще пз за 
порога заклинає, шо він уже до него ни має рації. У нас один туй 

як умер, то ксьондз три рази сї цофау из за порога, шо ни міг досту¬ 

пити до кіла". 

„Як бере сї робити деревпще, то мусит знати від себе1), як не 

знаєш, то не бери сї, абис ни б їдиу“. 

Відтак кождий з майстрів бере по черзі' ніж, а обернувши вістрєм 

у гору, робить на днї і побічницях домовини по 3 хрестики: „Аби 
жадна нечиста сила туди нп зайшла“. 

По сих формальностях закривають віко, а ґаздиня просить майстрів 
сідати до вечері. Вони посідають на маленьких стільчиках кругом домо¬ 

вини, домашні ставлять на домовину горівку, хліб і пирогів, майстри, 
помолившись, їдять, розмовляючи про жптя, доброту і хоробу небіщика. 

Повечерявши і помолившись, дякують ґаздам за „чьп ступок", 

курять люльки, розмовляючи про тютюн, роди і доброту люльок і т. п. 

Около другої години по впівночи розходять ся „чужі" домів. Хатні 
лягають також, дяк читає ще з пів години, а потім іде спати й він. 

Досвіта „зганьпє" (будить) дяк домашнпх, щоб ішли по „хре¬ 

ст арів"3). Хрестарі, прийшовши, дістають по порції горівки і хліба 

на закуску, позапалюють люльки і йдуть до церкви. 

Незабаром висилають також фіру по священника і чоловіка, щоба 

взяв священичу одіж, кадильницю, то-що. 

*) Гибель з ручками. 
*) Заклятя, молитви. 
3) Так звуть людий, що несуть хоругви і хрести в часі похоронів; 

їх має бути все не до пари (звичайно 5. 7, 9 або 11); „аби нпбощпк 
ше кого за собо,у не покликау". 
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Як хрестарі вернуть, кладуть „процесію* під хату, а самі засі¬ 

дають до гостини. 

„Родичі* і сусіди сходять ся помалу на похорони. Хто увійде 
в хату, клякає біля покійного і молить ся; жінкп плачуть — одні пла¬ 

чуть, а другі розраджують. 

Дяк пригадує приготовити парастас, кропило, свячену воду 

і „кітю"1 *). 

Поки має приїхати священник, починає одна з жінок (з „родичів*) 

плакати-голоситя над покійним1), ,абп знати, що є родичі". 

Приїздить священник. Дяк вбирає Його перед хатою в свящ. одіж. 

В хаті повстає крик великий; всі жінки плачуть3) і кидають ся на по- 

мершого — обляжуть тіло, що й не видно його. Тепер і чоловіки почи¬ 

нають плакати4). 

Священник входить у хату з хрестиком в одній, а кадильницею 
в другій руці, але на се ніхто не зважає. Дяк памятає, — і перші 
вспокоюють ся мужчини та відводять жінок від тіла. 

Священник відправивши своє, подає ся на двір співаючи з дяком: 

„Вічная память*. 

Дяк каже винести стіл з парастасом на обістє, а тіло класти 
в домовину. 

Виносять отже стіл прикритий, на котрий кладуть хліби, мід, кітю, 

хрест і свічі. Всї виходять на двір, де священник починає правити 

„парастас*. 

Тепер рідні плачучи прощають ся з помершим. Усі цілують тіло, 
хочби воно як розкладало ся: в ноги, коліна, руки і лпце. 

Сміливійші5 6) підносять тіло і кладуть у домовину3). Хаті вки¬ 

дають тепер у домовину „під голови", а „родичі* на сере дину 

Н Миска вареної пшениці. 
г) Повтаряє раз-враз співучим голосом: „Йой! йой! йой-йооооп!* 
3) „Ой, йой! йой-йой!.. Приїхали гостонькьп по вааас;... лпшьиєте 

нас, лишєтееее;... Ой-йой-йооой!.. уже нидоуго вас видпмоооо;... йдете 
у далеку дорогуууу*. 

„Як на похороні, то у нас плачут, кажут, шо то сі слозами пекло 
заливає. То дауно наймали плакати за мирцем. Якас наймила тай каже: 
Плач-ко, плач та дам воуяи. А тота уже плаче тай приповідає: Ой цп 
буде ци не буде сиве руно, а я бідна плачу дурно*. 

4) Плачуть „лиш слозами". 
5) Як чоловік, то чоловіки, а жінку — жінки. 
6) Під голову кладуть трісок з домовини, вистелюють її полотном; 

також під голову дають усе трошка білої вовни овечої: „Аби му ни 
твердо лижьитп, аби душьи єго була така біла-чиста, як воуна*. 
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по крейцаревп (або п по кілька) промовляючи: „Тату (чи як там); 
продайте мені щіскьи; так як ви мали, аби й я мау”* 1 *). 

По тім розвязавши все, що було звязане на покійному, закривають 
домовину віком і прибивають його кілками5). 

Чотпрох людий бере тепер домовину і виносять надвір; внпосячи 
ударяють по трпчи домовиною до порогів: „Нпбіщик відклонює сї, шо 
білше не верне сї”. 

Домашні дпвлять ся через застільне вікно на домовину: „Аби ни- 

біщпк ше присниу сї, аби го хокь кілко виґітп на кім світі”. 

Один з „родпчів“ впганяч тепер усіх з хати, а оставшп сам, бере 

горнець, що стояв цілий час у головах покійного, кидає ним з цілої 
сили до порога і кличе: „За усї голови!" 

Сповнивши се, перескакує поріг, уважаючи, щобп не стати навіть 
на найменьшпй кусень, черепок зі збитого горшка. 

По відправленні „парастасу” співає дяк: „Вічная намять”, а взявши 
миску з пшеницею („кітя”), підносить у гору, поколише і дає між людий; 

всі знімають руки в сторону миски, дотикають її пальцяма, колпбаючи 
нею, як і він (дяк). 

Відтак читає священник євангеліє і по сім каже „прощу” ; говорить 
у кінци про помершого і кінчить так: „Може хто гніває ся на покійного, 

може він з ким був у гніву, то ж тепер, коли він іде вже в далеку до¬ 

рогу — простіть йому”3). Відказують: „Най му Бог простить!”4) 

Дяк співає „Святий Боже”, домовину кладуть на фіру, прпвязують 
воловодами і „провадьит тіло” до церкви. 

Як муж умер — то жінка, а як хтось пншпй — то котрась жен- 

щпна з „родичів” „паде на домовину” і плачучи голосно лежить 
так на деревищу аж до цвинтаря. 

На питане — хто звичайно „паде на домовину”, відповідали: „Ко¬ 

тре уже май миле. Але газда не паде ніколи, хокь би и жінка 

умерла: то чильидоча мода падати на деревище п го¬ 

лосити”. 

На увагу: „На сих похоронах дуже нарід плакав; жаль сего чо¬ 

ловіка”, — була відповідь : 

*) До худоби, у підприємствах, у ловецтві, ворожбитстві і т. п. 
і) Цвяхами не можна, — „бо не зогнйют”. 
3) Наперед звертаєть ся священник до кревних близьких, ЕІдтак 

далеких, а в кінци до всіх прпсутних на похоронах. 

4) Як хата високо, па йрунп, що фірою годі звезти домовину — 
то її кладуть на „пласти” (галузи смерекові) і так поводи спускають 
у долину аж до дороги. 
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„Одно жьпдь, а друге за старим кобп мож плакати п май більше 
— то би віднлакау, шо би прийшоу до Царства лекше, швидче би прпй- 

шоі-. То за малим гріх плакати, бо то ангіль, то сі утоппт у слезах. 
До вісім рік, то ангіль; до вісім рік п читают, шо „владенец", то зна- 

чит ангіль, а як уже 8 рік мине, то уже каже: „но ґілом душьп“, шос 
собі наґілау, пс тим йдеш*. 

Фірман сідає на домовину, а як далека дорога — а дуже зимно, 

— то і другі, позакладавши на голови шапки* 1), сідають і їдуть. 

По дорозі святенник дає знак, а тоді кричить один на другого 
„гоу!" аж вчують се хрестарі і пристануть. Священник зсідає з фірн 
і читає євангеліє2). Так буває кілька разів, аж у кіици допровадять 

до церкви. 

Як наближають ся до церкви, обізвуть ся дзвони, а жіноцтво 
в плач; та, що на домовині, приповідає: „Ай, тож то вам красненько 

музики пграють!.. Тож то музики сумненькі, сумненькі"... 

Перед церквою кладуть домовину на мари, вносять у церкву, устав¬ 

ляють на середині та верх неї (у головах) ставлять хрест. 

Священник править Службу3), а опісля „третини". 

З церкви, при відгомоні дзвонів, несуть домовину на цвинтарь. Там 
як лишень здоймуть домовину з плечий — жіноцтво кидає ся на неї 

з великим плачем, та грабарі на се не зважають, але положивши дере¬ 

вище на шнури, спускають його з яму. Священник печатає гріб, вкида- 

ючп в могилу перший рискаль глини, по чім грабарі закривають її цілком. 

Присутні також кидають по грудці глини : 

„Свому не мож метати, лиш прийшлі (чужі) мечут по грудці на 

знак, шо я буу на привпґіню и ва погребі... п я... п я..'“ 

По сім розходять ся всі у свояси. По дорозі повертає родина по- 

мершого до коршми і там частують ся горівкою. 

По похоронах відбуває ся в хаті помершого „обід". Запрошені 
(„родичі", сусіди, убогі) засідають до стола, домашні накрають хліба, 

дають пирогів4), і пвшпх страв, наливають у миску горівкп, черпають 

ложкою в порцію і частують гостии; гості иють і хвалять при сім го- 

рівку: „моцпа, а десте — куме — брали, а по чому" і т. и. 

Відтак їдять і хвалять похорон: „Дуже файно було"; „дай Боже, 

аби и мене так файно ховали, як нибощика"; „То вислуга у Бога, до- 

]) Лиш у зимі. 2) „Кілько найми)', тілко раз стає читати". 
*) Як похорони зі службою. 
4) Пироги уважають за найліпшу страву; кухарки місять тісто 

і ліплять пироги звичайно на лаві, що на ній лежить небіщик (йому 
в ногах). 



248 

брий був — нпбощпк — дай му Боже Царство*; „Погода файна па 
дворі — витко, шо не грішний*, і т. и. 

ІІо їді всі молять ся, дякують жпвпм за гостину, а помершпм про¬ 

сять у Бога Царства. Чужі розходять ся, а свої гостять ся ще та ра¬ 

дять ся, що їм дальше робити. 

Ґазда пригадує відтак, щобп зварити „кітю"1) на посвітини“. Ва¬ 

рять „підбіуку0 (чпр на молоці), або кашу на молоці, набирають сего 

у мале нове горща, на те кладуть булку і ложку, та покладуть те все 
на застільнім вікні: „се вечера для душі (номершого)0. 

Зеленці вірять, що душа помершого приходить першого вечера по 
похоронах до дому і вечеряє — їсть. 

Того вечера сходять ся люди знов так, як і на „привидїнє02), 

в хаті світить ся цілу ніч, а вони забавляють ся весело3). 

* 

Людей, що померли звичайною смертю, ховають на „цвинтари, на 

свьпченім місци“; самовбийцїв-же і „страччата* ховати там неможна. 

„Страччьита писе у Маковицю, на цвпнтарь не хоуле, бо не вілно. 

Принесе у Маковицю п завіспт у смиреку, або кладе у коріне під 
емиреку. 

Дауно буу у нас паламарь, Ключко Яремій звау- сі, то він буу до 
тих страччьит — цураха би їм! Він брау за то по штпрп баньки, аби 
поховау такьп — не дивуйте. Тай він приказувау, шо раз ніс из Ма- 

ксимцї одно, то зловила го бурі, фаз така, шо ліс вівертало, але ему 
нїчо ни шкодило, бо він знау від себе“. 

❖ 

„Як кому трафпт сі, шо око б є сі (дріжить), то ни годит еї за то 
нікому казати у хакі, бо то знак, шо шос пз роду такьи голоуне умре, 

шос такьи значне0. 

х) Дехто каже: „вечерю0. 2) Кажуть: „йду на посвітини0. 
3) Тепер, як на „прйвидї“, так також і на „н о с в і т п н ах“, 

освічують хату каганцем або лямпою, а біля мерця запалюють свічки; 
давпїйше-ж всюди (а й тепер іще у дуже убогих) освічували хату трі¬ 
сками — „лининоу". 

„Дауно за свічку туй ніхто не знахд Я ше вакьпмиу, шо усюди, 
де трафиу сі мертвец, то сиділи цалу ніч и світили коло него лппиноу ; 
один сиґіу при мерци п держєу липину, перед ним стояу цебрик из во- 
доу п він огарок метау у цеберь, а друга уже липина горіла. То теперь 
ласка божа из отим світлом, але то дауно мука була так три дні ви- 
сиґіти коло мерцьи и світити. До того буу май мудрий отой Саучук 
Впкола и єго брат (померь уже); то їх усюди брали світити (и типерь 
берут), то їх навікь назвали світилка0. (Іван Онуфрак Ів.). 
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„Як дуже спит хрпскьинин, то на журу якус; такьий, шо дуже 

любит спати, то не доуговічний0. 

„Як сї снпт, шо хтос рубає ліс и то паде, то уже шос блпськьи 

І*ре“. 

„Як сї сньит корова красї, то мусит шос умирати0. 

„Як сї снпт повінь велика дужп, и каламутна дужи, то мусит 

хтось умирати“. 

„Як шос изньити из себи п дати на умерлого, то п тот, шо дау, ни 

забавпт сї за ним (умре)“. 

„Як би попрауєу у хакі тиблем стіу, або лаву, то нп добре: Як 

буде попраульили стіу — то дитина умре, а як лаву, то старе0. 

„Як від ґазди умре жінка та лпшит сї маленька дитина така, шо 

сце цнцьку, та аби класти (як берут жінку) на ноги и на голову — то 

тота дитина умре0. 

„Як сї ґіука лишьиї від мамп чи від тата, то берут хліб (до того 
е така тарахтерппцьн) и пхают хлїб ґіуцї під пличе, або кладут на го¬ 

лову п як віносьи кіло па двір, то ї віпроваджьиют на двір0. 

„Як спускают у яму (тіло), то як сї лишьпї ґіука від мами, або 
жінка від чоловіка — то сї відвертає від ями, аби сї ни дпвпла, а другі 
баби мечут ї глини пз гроба у пазуху: то прокіу того, аби сї віддала0. 

„Як лишьпї сї жінка від чоловіка, а ше ї кортпт віддати сї, то 

уже як мают брати кіло у домовину, то она бере нибіщика за ноги п ше 

З рази сіпне, нокьигне єго за ноги долї лаво}': аби ї суджений рушиу 

сї ид нї°. 

„Як озмут мпрцьп ис хати, то конец голоу бє цвьик у лаву, аби 
уже у кі хакі кілко лиш було мпрцьи. Каже: Забиваю кі туй, абпс стоя}' 

туй за усї голови; докьп ти туй, аби нікому из пас — прщенпх — пп 

шкодило". 

„Як курка спдпт на йайцьох, аби изгадау помершпх, то усї куріта 

позаумпрают у йайцьох0. 

„Як хтос умирає, то бере сї пс хати ііасїньп, якьи є, аби пс тим 

пп заумерло: як би лишиу, то вітак нп зійде0. 

„Як є у кого жонва (мертва кістка), то добре узьити мертвому па- 

лец и до 3 раз утирати то місце (де жонва є), то она ве буде уже 

рости0. 

„Як би узьпу из мпрцьи, цп би кіла кавалок, ци би сала, ци волос, 

,ци кісткьи — то добрий бп буу злоґій. Ис того аби зладиу таку свічку, 

то не тоу свічкоу обікраде н шандаріу : як засвітпт то світло, то усе 

спит, як мертве0. 
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„Ту свічку, шо мертвец держит у руках, добре мати; из неу до¬ 

бре птп красти, бо як засвіти, то усьо сппт гей мертве. То тот, шо 
обікрау шандаріу у Пасічнім1), то він мау якурат таку свічку". 

„Як йде чоловік до церкви тай аби сі завернуу пз дороги, шо би 
уже не пшоу, то як умре, таи як вінесут пз церкви процесию, то потому 
мусят одну корогву забути коло хати, аби ни знати шо“. 

„Нїхта прьичи сі у пазуху, не метати би гет, бо на страшнім 
суґі будут пс тих пїхтпй класти мости — шо будут переходити церев 

таку ріку; а котрий не буде мати из чого, то будут сі єго цитати: Де 

твої нїхта за кількьи літа?" 

„Як родич умре, то не вілно усі 3 дпн пїчо робити усі фамілії, 
бо руки будут терпнути цалий рік“. 

„Як шос голоуне умре (жінка, тато, мама), то хлопам ни годпт сі 

ходити у шьппцї"2). 

„Тому, шо уміє щепити хащу3), то пп вілно класти мпрцьп у де¬ 

ревище, бо ему не буде вести сі у кім ґілї: хащьи не буде сі приймати". 

„Кладут ґренцпр умерлому під язик п потому, як мают брати кіло 
у домовину, то віймают п то хоульп; то добре до права4). Пс тим 
ґрейцаром аби обійшоу того, шо має пз ним процес, три рази — то ему 

замкне язик гей умерлому, шо не буде знати, шо казати". 

„Від мпрцьи крадут зїлє (такі буґь шо) — але такі, шо знают 

шос из тим ґіятп". 

„Як засватає лпґінь ґіуку один, другий, третин, а она не хоче ити 
за жадного — переберає дуже — то тогдп, лиґінь украде из неї во¬ 

лоски п верже тото під мпрцьп у домовину тай як ксьондз занечьптає, 

то п до смертя ґіукоу' буде, п посивіє, абп яка богацька". 

:-е 

1. „6 такі людп, шо пазпвают сї Двадушні*), Двадушппкьи 

такі4, як то у нас кажут Упирі, уппракьи такі, — то пз такьпх віходпт 
душки, коли захоче, як має ити на гпрц, а пз нас, прщенпх, то душки 
нп віходпт, хіба як хрпскьпнпн умирає. А ти Упирі як умре, то ше хо- 

дпт по свікі". (Петро Онуфрак, Іванів, старий). 

2. Є такьий чоловік, шо як умре, то буде у ямі половина живий, 

а половина мертвий — такьий Двадушппк; то иоловпна буде (правпй 
бік), шо зогипє гет, а ліва половина буде чирвона, такьп гей грань чир- 

4) Село: Пасічна 
2) Всюди за орудками іде без шапки (хочбп й в місто). 
3) Овочеві дерева. 4) До судов. процесу. 
5) ІІор.: Матеріали до укр. етнол. Т. XI ст. 103. Ч. V. 
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воне буде. Як такого похоулєт, то вигоди дужп будут великі. Тай то 
би єго вікопатп тай відкьити голову п класти межи ноги — то вигода 
стане, буде красно“. 

3. „У нас буу туй один, шо давау жони у дань; то такий буу 
Непростий, Уппрь. То він мау таку загоду, шо як він мау умирати, то 
вілно ему було дати за себи дань — шо мау май миле, то давау. Тай 
як він — так приходило, шо ла5' умирати — як то. то він давау за 
себи жону; и так було, шо дау уже дві. Але засзатау він трету ґіуку, 

н опа сї приймала піти за него; але опа знала собі раду дати. Як прий¬ 

шли до вінчьипї — байка, але прийшли из віпчьипї, а она ни йшла 

крузь двері, але увійшла у хату крузь застілпе вікно — ніби собі так 
помагала, аби і ни міг дати у дань. Тай так було, шо він помер, а она 
жив п до нині. Він, нибощпк, дуже буу Непростий, мау у вусі остроку1) 

так, як віуцї сї значит, так п він мау кочілце3) такьи у вусі: якьпс 
знак такьпй мау“. 

4. „Я запамєтау такий випадок: 

Через доуший час надау дуже зливний дощ, в часі такім, що мало 
сї сїно робити; через тот дощ — не мож було сіна робити. Але тутеш- 

нпй нарід усєко собі пояснювау-, усєко собі представлєу, через шо то 

міг би той дощ надати. Але один туй, знатнїщпй з меже них, кьпрон 
такьпй, буу з своїми людьми у коршмі. Н там зговорили сї, шо то Ми- 

ланка Максїмчук, братова того кьпрона, тому винна, шо йде дощ; а опа 
якурат на весаї того року умерла. Кажут там, — она була, нпбошка, Не¬ 

проста, бо сї уродила з зубами, — тото нїц, лиш тимой йде слота. 

Шож би робити? — Урадили там — то ружнпй нарід, ет, як 

у коршмі — урадили, аби відкопати гріб и дпвити сї, як она лежит; 

як нема жадного знаку, то она нїчо, але як шос не так є, як має бути, 

як ї поховали — то она такі Непроста. 

Тай той кьпрон зібрау велику ватагу людпй п пішли на цвинтар 
відкопувати; такі тої ночи пішли. Як уже ї відкопали, то узнали, шо 

опа такі Непроста п зрадили обернути ї долїулпць. Тай він сам, Дмитро, 

уже оберпуу ї долїу лицем и закопали назад. 

Потому о. Воєвудка як за то узнали, то віддали справу до ста¬ 

роства. Він — уже ппбощик — казау мені, шо єго то коштувало до 
півтрекі ста, тот шпас“3). (Андрій Борпсюк, дяк). 

„Г і р н а“. 

1. „Як шос такьи умре, цп би жінка, цп би чоловік, ци би любас 
— не дивуйте — та аби дуже жьплувау за тим, аби дуже плакау, то 

*) Дірку. 2) Обручку, кульчпк. 
8) Пор.: Матеріали до укр. етнол. Т. XI. ст. 51. Ч. 2. 
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буде так сохнути, буде плакати, буде му сї повижьити (тою умерле), 

а далі прийде пд пеку — ци би такьп лісове, цп би „тот“ — 

осива — и буде ид нему приходити, буде из ним — не дивуйте — 

спати и, так го изсушит, шо піде пз світа. То сї у нас каже, шо сї 
увела того, або тоту Гірна". (Штефап Осташук, І.). 

2. „Як мертвец повпджеї сї, або снит сї — то кличут наші Зе- 

лепци пса п дают ему кавалок хліба або шо и промовлєют: На, се за 

душу нпбіщика Н. Н. (хто повиджує ся); то, кажут, шо вітак не пови- 

джуе сї уже“. (А. Борисюк, дяк). 

3. „Туй буу один леґінь, шо диржьну сї ґіукьи. Але так було, шо 

тота ґіука умерла. А они сї дужи обоє любили, тай він за неу дуже 
тужиу, тот лиґінь; де ходит, то она сї ему повпжьила, але не міг ид ні 
приступити, бо лиш глипне сї у пнчий бік, а то слизло... Раз пшоу він 
из бутина и шпоу через берь; приходні на берь, и она — та ґіука — 

прийшла аз серед бервп и стрітпли сї; але він пзжєхнуу сї тай зпрнуу 

у бік, а та дес пропала. А то из туги увела сї єго Гірна, шо она сї 
ему повижьила. 

Вітак такі ходпу дес на ти рікьп п дали раду“. 

(Павло Курчук). 

Записав 1910 р. Антін Онпщук, учитель. 

VI. Похоронні звичаї й обряди в селі Головах, 
Косівського повіта. 

І. 

З давен давна в цілих наших горах обходит парид велично похо¬ 

рони, „комашиї“. Ни називает ци у нас похорон, лише комашня и то 
комашнез називает ци та послїдна днина, котрої ховают умерлого. Два 
перші вечирп, на котрі си сходе люде на знак тримбітп з усіх закутий 
нидалеких верхів и поточін, називают сп „посїжінє” вид того, шо то си 

сходи посидіти трошки коло умерлого. Грушков нп називают, ек це е 

де инде. 
Кождпй ше за свого житя стараєт ци, шоби було за шо єго похо¬ 

вати. Ни оден, котрий жиє в нужді, говори: „Ий біда, Господи, па світі, 
ви буде навіть за шо грішні кости в землю поховати, а ни то, оту ді¬ 

твору вигудувати. Ба ци треба шпарувати ґрейцар на комашню, аби 
витак ни ввели тіло з хати, єк полїно, та аби ни несли, єк жидівску 

віру, а дїтва най йде служити. 
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II пи тимунь ше робе великі комашні, шо це файно, але тимунь, 
шо це так еи годи и є віруване скризь по горах дуже розширене, шо 
єк би за умерлим нп ппшов пип, єго ни впровадив, то тот би сп в одно 
на тим місци показував, гримів, та страшив людиіі. А ек пиде пип, єго 

опровадп п сам єго занесе до церкви п запечєтає гриб, то „сукровпшє“ 

(душа) умерлого пп буде вже ніколи по цим світі блудькатп та людий 
страшіти. Тимунь єк дехто вмре на дорозі, або в хаті, та єк нп було 
там опроводу, єк ни приходив пип, то єкос у днину там нудно, а в ночі 
то таки добре страшно туда коло місця ити, бо може чісом там си умер¬ 

лий показати. Нираз си трафило, шо умерла душя показувала сп на тим 
місци, де умерла п просила у прохожого, шоби зробив їй похорон. 

Єк си покаже умерла душя, ясукровишє“, то лиш аби мих нагадати, 

у шо був сєтий вечпр того року, тай то муси пропасти отак, єк би п ни 

було. А єк би цего способу нп знав, тай впдйш може сукровпшє шош 

у чьоловіка просити, або аби ему зроблено опровид, або аби шош дати 
за єго душу. Уно си вже чьогос показує... 

Давніше люде гадали, шо чім крашя буде комашня, чім бирше буде 
пип опроважєти, тим бирше буде Бох гріха прошєтп. II тимунь то робили 
давно такі красні, гучні похорони. Чім єла та віра тратити силу, тим 
єлп и похорони тратити на своєп гучностп. 

❖ * 
* 

Кождий, шо вродив сп на цес світ, муси умерти, бо єк бн п ніхто 
нп умерав, то нп було би де си містити на цим світі, бо то п так тісно 
стає. Бох знає, шо роби. Одні роде сп, другі умерают й так слобожєют 
одни одним місце. 

Розказуют, шо давно були такі чєси, шо смертп нп було, але однако 
мусїли добивати одні одних, бо люде розуміли, шо годі всім на світі 
жятп. Так уже є на світі, шо ми всі мусимо умерти, але ні одна душя 
ни може умерти без причкп. Богдай сєку таку прпчку муси мати чьо- 

ловік, шоби умерти. Нп одного лиш чісом заболи иалец, голов, колька 
заколе, засколоби си, муха вкуси, вдари си, и вже з такої міміки є смерть, 
про тото старі люде говоре, котрі вже на всєким прехтикованї, шо без 

причкп смерти нима п рідко котрий чьоловік би умер здоровєм. Єк пу¬ 

стий п ни вироби, то вибют, а єк ни вибют, то вилежи своє здорове, 

а однако тєжко умерти з цілим здоровєм. 

Нп оден, котрий має великі гріхи, а Господь нп хочи, шоби вин 
пропав, то изсплає на него велику лежу, шобп тут па цим світі зпуку- 

тував свої гріхи. Єк заслабне хрестєнпн тєжко п види, шо вже ему нима 
з того уставаия, стараєт цп висповідати й законпти, бо звикле діло, 

чьоловік жнючі, муси нагрішити. Таже таки єк заслабне чьоловік, то вже 



254 

паде в гріхп. Та може за де п нпма гріха, бо хрестеппн сп муси рету- 

вати. До дохторий нп пде, бс то велика сума коштує, а другий раз то 
делеко, у чорта за дверми, а трете, цп вип би ніби шош помогли? От 

пусті тлумаки, лиш людем голов морочут, та єкіс слабости вигадуют, 

а впи шо знают! Видки вип годин зпертп божу волю, або исплу! Пу¬ 

сте, земнєні боги! Прийде то до чьоловіка, шош пїбп си випитає, поков¬ 

тає по чьоловікови, шош пошкробає на папери п заберет ци, а то нїчьо 
ни помагає, хоть мечі горохом по стїнї. 

А ототп брехуни земнєні, прпмпвппкп, нпраз чьоловікови можут 
помочі, лиш шоби сп веречі боржі вид разу на разу, тай ади видйш 
зараз таки може вретуватп! Єму, кождому доброму примивниковп, зараз 

покаже, наколи зачне промовєтп, шо хрестєниновп брекує. Ци то наслане, 

цп то пострів, ци в шош убрпв, або переступив, ци то таки вид Вога, 

ци вид злих людей, п зараз ппзнає, іти є з того вславапє, ци нпма хре- 

стєниповп. Правда, єк заслабне мале єке, то Бпх свєтпй з ним би шє 
собі робив турботу. Але єк слабує велике, то сп муси ретувалп єк мочі 
нп мочі. Хто сп знає на снах, знаках, пригодах, то зараз п покмітп, цп 
подужіє, цп вмре слабий. 

Знаки, що віщують смерть. 

Єк слабує хрестєнип, то видне діло, шо муспт сп висповідати. 

А єк йде ппп з законом до слабого, то добре уважєти на дзвонок, шо 

йде з попом; єк тот дзвопок дзвони голосно, то тот слабий вже нп встане 
з тої слабости, муси умерти, хоть ба навіть п нп дуже був слабий. А єк 
дзвонок дзвони мунєво, с понїмлпва. то тот слабий встане з тої лежі: 

хотьби навіль и дуже слабував, то нп вмре. 

Єк слабує вже старіша особа, то нпраз забажіт масловапя. Єк шш 

маслу в слабого п мечі повісмо з воском у пічь, та єк вно сп йме вид 
разу й скоро з гори, то вже видне діло, шо тот слабий пи встане, липі 
умре з тої слабости. Коли повісмо сп нп лови футко, але помалп, з по- 

нїмлива, то тому слабому нп брак си лагодити до смертп, бо вип має 
подужітп. 

Понад чійов хатов ворон кравче, то в тий хаті муеп бути мертвец. 

Єк буря ломи старі ліси, то буде мир на старі люде, а єк молод¬ 

ник тре, то буде мир па молоді люде. 

Єк даст ґазда полотно до ткача ткати п єк си полотно натєгне при 
ткапю (вийде бирше, єк мало бути), то в тип хатї муси бути мертвец 
и то великий, або ґаздп, або ґаздині. 

Коли сп шиє єку одежину, або сорочку и лпшєт цп довга нитка, 

єк сп дошиває, то тот, кому то сп шиє, має бути довговічний, шє буде 
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довго жити. А єк лишєт ци маленька нпточка, або й нїраз нп лишєт дп, 
то тот на е довговічний, на чію руч шито. Муси скоро вмерти. 

В кого на долоня руки пп доходи до краю другий ровец вид ве¬ 

ликого пальця, єкий перетинав долонь в поперек, то тота людина е дов¬ 

говічна. А в кого чім близше краю, тим тот має футше вмерти. 

6к сп шиє вінок до вінчпня молодому або молодий1) и єк сп лиши 
довга нитка, єк сп дошиє вінок, то тото є довговічне, а єк ни лишєєт сн, 
то мают футко си розумертп. 

Єк йдучі конем молодий книзь, або молода кнпгиня впало с коня, 

то си мусе розумерти футко п то тото має вмерти, котре впало з коня. 
Єкби молодому впала з голови шєпка або крисаня з вінком, то вин 

має вмерти и то навіть дуже прудко по вінчєпю. 

Коли слабий па пухленпцу зтухне, а вптак знов зачне пухнути, то 
муси вмерти. 

Нпраз показуєт ця смерть чьоловікови, шє дужему, жпнков або 
єков звіринов, п нараз пропаде, то тот чьоловік муси вмерти и то навіть 

дуже футко, бо вна вже єго тне, сєтпла би си. 
Чєсом си лучєє, шо в ночі, єк хрестєнпн спи, шош закличе на него 

знакомпм голосом, або шє кутає сп по надвпрю и тот голос єк на него 
крикне, та хто дурний, послухає того голосу, обизве сп або п вийде на 
двнр, то вже ого по нему. Єну муси бути аувс. Тот хрестєнин отєк 
улєкнет си тай с того смерть раз два, хіба би захопив сп коло розумних 
прпмивнпків п то раз-два боржі на разу. 

Прпмпвнпк знаєт па примпвцї, кому показує смерть и ворожбит па 
картах ппзнає. 

Сни, що віщують смерть. 

На чіїм ґрунті снит си, шо впвернет сп смерека, то там в того 
ґазди має вмерти жпнка, або допька. Єк прпснпт си, шо впвернет си бук, 
то в того ґазди має вмерти або сам ґазда, або спи. 

Єк приенит сп, шо орет ниву, то тот плугатор має вмерти. 

На котрого ґазди ґрунті снит си свіжа ораппця, то в того ґазди 
хаті має бути мертвец. 

Єк хто присни, шо ему випаде з рота верьхний зуб передний, чюрит 
кров п болпт, то має вмерти в єго роду дуже блпзке п то мушінпи. А єк 
присни, шо випаде зуб сппдипй, переднпй, то має вмерти шош дуже близке 
в роду, але жпнка. Б чім дальший зуб в зад, тим далший своєк має 
дриґнути. И то з верхної вилиці мушіне, а з сппдної жинкп. 

Єк сп спи, шо випаде зуб чєрпвнпй, п пи боли тай кров нп чюрит, 

то має вмерти єкпйсь чюжиц чьоловік. 

Молодій. 
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6к сип хтос, шо копає ревец п в него впаде, то муси вперти. 

На котрого ґазди ґрунті приснит си зарва, то в того ґазди в хаті 
має бути мертвец п то або умре сам ґазда, або ґаздиня. 

Коли приснит си ґазді або ґаздпни, шо упрєжепї воли у єрем роз- 

лоянє єго, то вни си двоє (ґазда з ґаздпнев) мусе розумерти. 

6к си спє копі, шо розирвут си упрєженї, то таки розумертє ґазди 

з ґаздпнев. 

Приготовлена перед смертею. 

Єк вже довго лежит хрестєнпн п видко, шо с того ему нима вста- 

ваня, наказує за сусідами, своєками и знакомпмп, а чєсом п без нака- 

зованя сами си сходе до слабого знати тай вппрошєтп си, шоби в гніві 
нп вмерти, бо видне діло, шо хрестєппн жпючі на світі нп є так, шоби 
си дес з кпм п нп посварив. 

Єк хто прийде прошєтп си, то посидп в хаті, поговори з слабим, 

а єк має вже птп собі гет ит хаті, та єк слабий самий нп запроси, то- 

си запитає у слабого тот сам, шо прийшов си прошєти: „Ци вере ми би 

си двоє (або два, дві) нп вппрошєли, бо ади здає си, шо вже п вам (або 
тобі) виближет ци година. Та шо робити, наше всіх таке; кобп лиш чьо- 

ловік добре прислужив си Боговп". 

Тогдп слабий видповідає: Най буде. Просив бпх те, аби сми си 
випрошєли, бо відий нп делеко вже и моя. 

В тим чєсї приближєт ци дужий пд слабому, дают собі руки п дер- 

жічі си за руки, говори слабий до дужего: „Може коли сми те скривдив 
(скривдила), украв шо, або шо, будь ми ласкав (ласкава) прошєтп, а я 
тобі прошєю раз, другий раз п третий раз, най те Господь прости". 

На то дужий видповідає: „Я тебе прошєю раз п другий раз и третий 

раз, най тобі Бог прости". 

По скінчіню проші цулуют си оба або обидві, походи вид того, хто 

слабий п хто си дужий прошєє, або дужий цулує слабого у руку. 

При тим буває, шо п обидва плачут п слабий заєвєє свої гадки, 

або єк то є ґазда, або ґаздиня, каже дати за себе, за свою душу тий 
людині, шо прийшла прошєти, дужий, єкус фантпну або скотину. 

И так кождий прошєєт си. 
Єк є на смерти ґазда або ґаздиня, або єка людина, шо має на собі 

ґрунт, ппдбивают єі своєкп, а чєсом п самий слабий без призьби проси, 

аби пити закликати три люде, шоби перед ними впдказати свий маєтчік, 

шоби по єго смерти ни було ганциканя, та шоби пусто нп теренцатп 

кісточки по смерти в гробі. 
Єк си зпйдут свідки всі в хату, тогдп слабий зачєнає говорити 

„Ци ви знаєте, ґазди чесні, на шо я вас закликав?" 
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„Будим чюти“ — впдповідают свідки. 

„Я визнаю вас усіх“ — зачєнае знову слабий п називає кождого 
в хаті по пмпю и прпзвишю, а вптак каже, котра днпна с тогдп, от при¬ 

міром : „Сегодпе впвторок". Говори па це слабий, шоби свідки були пе¬ 

реконані, шо впн є в розумі. Вптак зачєнае впдказувати, шо кому маєт 

ци прпйтн з єго маєтку. По скінченю впдказу, прошєєт ци слабий з усіма 
свідками п вптак впи си розходе домив, а слабий жде, коли прийде п на 
него черга, шоби вже раз лишити цес світ, а пити там, деби бпрше бути. 

6к тне божя [смерть] косов слабого, то вин борше зачєнаєт си 
простії на двпр, шоби подпвпв си на світ божпї. Але то пп кождий. 

ІІнший ви проспт ци на двпр, лиш каже: „Адп п моя вже си впблнжєє. 

Несїт мені' лудинє, аби мене убрати до смерти". 

Умерагочпй каже, єке на него убране, „лудпиє" класти и єк єго 
уберати. От приміром жипка каже, в котру перемітку єї завивати (бо 
впдданї жпнки лиш си завиває в перемітку, дуже рідко п то вже спми 

чесали гавпвают до смертп у фустку), чім єї затикати, ци павов, тресуч- 

ков, або васильком. 

Мушінпн каже, котру ему шєску класти па голов, на котрий бик 
ему приходи дзюбня. 

Впріле умираючі самп си уберают до смерти. або помогают себе 
уберати, ба навіть просє дзеркала, шоби си подпвпти, ци добре зпбраний, 
або ци зпбрана. До смертп уберают умераючого, ци то старого, молодого, 
а так само п жппкп, в шо найкрашші убори нові, лиш сардак ніколи 

пп кладут. 

Вбиране жонатого. 

Насамперед обритє, єк нп бричепий, зчешут, обмпют, школи нікого 

нп купают, ані передо, пі по смерти. Вптак вболїкают нову сорочку 

п єк хоте, шоби си одовпця по нпм ніколи вже нп виддала за другого 
чьоловіка, то зашіпкуют пазуху сорочки пид бородов, а єк хоте, шоби си 
виддала, то пи зашіпкуют. Бо єк чьоловік завмре пазуху зашінкану, то 
єго жинка вже си иїколи нп впддаст, хоть би туди тури грали, а єк 
завмре розшінкапу, то тота жинка может ци впддатп, єк хоче. Так само 
єк би жпнцї вмераючій зашінкав пазуху, то чьоловік би си ніколи пи 
оженив, поки конца світа. Оперізуют вузкиа паском, на ноги натєгают 
найбирше чорні гачі, або (але то вже рідше) кргшепнцї. Вбувают в по¬ 

столи, а теперішнпми чєсамп и в чьоботп, але то дуже рідко, и в чьоботи 
нп добре убувати, бо там є богато зелїза, а внтак на тим світі умерлому 

тєжко ходити в зелїзю, через то таки убувают у постоли. На плечі на- 

тєгают кожух-кіптар, поверс кожуха дзьобню. На шию кладут чьорпу 
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шовкову фустку, завезану волочьков, а па голо в шєпку з чьорного смушку 
шиту, а в руках зажегают свічку, єк вже копає, шобп було ему витко 
на тим світі', бо душа має птп через теярєву п котра вмре без свічки, 

то па тим світі сиди в пітьмі. 

В б п р а п є ж і п к п. 

Жпнку так само чєшут передь смертев, вмпвают її завпвают в пе- 

ремітку, дуже рідко коли у фустку, хіба покритку. Вболїкают у сорочку, 
оперізуют попрушков, тканов з волосу крешепого, чорного п білого. Опе- 

різуют тепер у запаски, одпа з заду, а друга з переду, давніше лише 
в опппки оперізували. Обув так само, єк п в мушін, а на плечі натєгают 

кіитар. В руках зажегают свічку. 

Вбиране парубків і дівчат. 

Парубків н всіх хлопцив уберают так само, єк п иушіи, лиш шо на 
шєпку шиют віпок такий, єк до вінчєня, п в зголовах лагодє деревце 
так, єк до відчєпя. Витак єк загребут тіло, то деревце загпкают у зго¬ 

ловах па гробу. 

Дївчета убераєт си так само, єк п жпнкп, лиш шо пи завиває си 
голов апї в перемітку, ані у фустку, лише голов уберают у волочки 
п шиют вінок дїр.чпиї па голов той лагоіє деревце слюбне. 

Убиране малих л і т п й. 

Малій дитині, хлоицевп, шиют з чьорного волосу шєпочкт па го¬ 

лов, сорочечку з инркалю п калпгвп па ноги. Дівчині уберают головку 
волочками и шиют віночок, вберают в сорочічку, заперізуют волочьков 
чєрвопов и кіадут одну задиу запасочьку, на нижкп натєгают калпгвп. 

В ручках дїтем таки світе свічкп. 

>:- * 
* 

Кожтого, хто умерає, маєт ци дозератп так. єк ока в голові, аби 
крий Боже ви випустити пи убраного, або без свічки. Бо в чім смеріь 
кне и в єкій делії хто умре, в таким має у-тати убраню п на страшним 
суді. А хто умре без сві іькп, то в одно там сили на тим світі у пітьмі. 
Ногато є таких, шо держє вінчєпе убране и до см^рти, бо кажут, шо ппма 
шєслпвішего чьолошка, єк тот. шо умре у кінченим убраню. 

Нп одеи має таку прудку смерть, шо шє ин сностигеут убрати, 

а вин уже скопав: але єк хто так прудко умерає, то однако держє смер- 

тевне лу.інпє на поготові п єк шіма коли убрати, то богдай памечют па 
умецаючого лудинє и вже витак. но сперти в го іудине убирают. А ко¬ 

трому є смерть мий тєжьіия. тай Бог му іак да:т, шо вий види смерть, 

то тот має чєс си п вбрати іай богато всєкіго розказує. 
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Єк зачне розказувати про умерлі нп оден умераючпй, то є шо сн 
наслухати. Правда, нп кождпй умераючпй розказує, бо нп кождому дано 

нидіти, а пп одному умерлі' заказуют, шобп пїчо пп казав, бо єк сп пи- 

тают домашні, тоти, шо є при смертп: „Цп пи впдпш шо, скажп-ко нам*, 

— то инче впдновідає умераюче: „Би внжу вїчьо", а пнчі знов кажут: 

„II, я ви;і;у усєке, але нн можна пїчьо товорптн, бо адп єке мпнї вака- 

з\ют. шоби я нпчьо пп говорпв таи нп розказував! О єке на мене на- 

иахуют пальцєзш, нп можна". 

Инчему знов замкне мову п нп даст нїчьо товорптн, навіть чєсок 

п по кілька день передо смертев: закєгне єзпк у хавкп п ані писне. Але 
то лиш тому затєгає єзпк, шо єк дужий шє був, то пп хотів говорити 
з своїми гнїкниками, то за то Бог такого карає нрп смертп, шоби вип 
нїчьо пп мпх заговорити. А тим, шо сп бувало любили глумптп, впкрп- 

вєтп рот, вивалювати єзпк, або всєко сп прпзвпшкуватп, то єк умерає, то 
біда єму викручює рот, аж на путплицу вигони єзпк пз хавок, шо аж па 
двпр з рота вивалює, такий великий, єк у вола. А хто в неділі грав 
у скрипку до набутку, або гуляв, то єму викручує пальці на руках, руки 

та ноги криви. 

Дуже тєжко великі грішники умерают. Шо сп саки пачучют, а шо 

знов тоти, шо коло них стое, домашні або сусіди, шо поприходили до 

умераючього. 

Котрий крав пз за жптя татпнь, або сіно, або кого спалив, то єк 

умерає, то в одно крпчі: „Ґвавту, ретуйте мене, бо я гину! Иой, в єкі 
дпмн я йду, нїчьо лиш самі дими, мрака, о єк душє. Гвавт, прогонїг днм. 

За сіно, тптпнь п ппдпал пима пїдде ні на цим, ані на тпм світі ретувку, 

ані проші. Хіба бесте далп когута за мою душу, а впп єк піє, прогонив 
би крильми дими вид мене, то може бп шє трошки шо мені лекшєло, 

а бирше нїчьо. Пусто и ип давайте за мою душу, бо то нїчьо минї ип 

поможе". 

Музиканти, шо пгрували в неділі та в свєта, бувало, корьшмани, 

кажут: „О, в єкі ми зелїзні горєчі скрипки граємо! О! йой, єк біда руки 
криви, о, єк я пальчікамп тепер мушу переберати! — Кайге сн, люте, по 

мннї, та говоріг одии одним, шо най вас Господь заступи вид такої кари". 

Дачцизиики, єк умерают, то говоре, єк Біди з великими довбнями- 

булавами гоне їх гуляти на зелїзні розжарені груби. 

Звпдники тоти, шо зводити до купи любасив з любаскамп, в одно 

на тим світі по тернових дорогах та по глогових згарех згоне то купи 
любасив, та ип можут зигпе.ги до купи. А чьортп з довгими фостами, 

з впльмп зелїзнпми та довбаявп в одно шгухаюг та бют, аби згонили, 

'іінуточькп шоби пи стали тихо. 
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Кривдники тотп, шо зробє другому крпвду, в одпо там на тим світі 
виддают єї, але то сп ви хоче вид них видрпватп, п вид в одно си мучют 

так коло того. Тоти, шо вмерают, виде, єк війти та попи, та всі уред- 

нпкп, та богачі, та ІОріштан з Гпрлїчков возе в Чорногоре смерече 
в зистріть и товчют град разом з повішепппкамн п потопенниками. 

Пекло представлєют всіляко, майже на всєкі способи. Найбирше 
великими розпаленими блєхамп, страшними кєпєткамп смоли, велпков тем- 

нотов, де повно шибаєт ди чьортив з довбнями та зелїзппмп впльми 
п в страшні способи карают грішників. 

Жидпв виде умераючі у великий темрєві в потемку. Хіба лиш ко¬ 

трий Жид на цим світі був з Русначьков, то вна витак по смерти ему 
в одпо світи свічьков тов, шо з нев умерала, верх правого шіечя, п так 

ме світити до страшного суду. И тому Жидовй е видко в тни темнпди: 

Через тою Жиди старают ди любити з Русначкамп, аби витак на тим 
світі мати світпвкп. 

Старі парубки тотп, шо сп пп жене, шо вже так па цпм світі самп 
жєтє без жпнкп коротают, то їх виде умераючі па голих, смутних, зфур- 

дїлих толоках, самих окроме голих, дуже сумних. 

Задержена цнота. Тотп, шо задержєлп дівки дівоцтво и парубки 

своє парубоцтво аж до вінченя п ніколи ип с ким нп зблудили, то витак 
по смерти, виде умераючі, шо в тих в одно світи свічька на правим 
плечю п то така красна, шо рехунку їй нима. Крашшя вид самого золота. 

Побийцїв тих, шо си бют, криваве сп, а витак на цим світі нп 
прошєют цп, виде умераючі, єк вни там цебрами кров хлпшют вид суботи 
до суботи. Все, шо впхлпшют, а то знов у суботу сп папречє. 

Мами убпйнпцї тотп, шо зачінюют діти па цим світі, аби пп мали 

п тоти жппкп, шо вже живу дитину стратє на цим світі, то витак їх виде 
умераючі, єк тотп жпнкп на тим світі їде витак свої діти вид суботи до 

суботи. А то так прпкают в юшці то пальці, то руки тих дїтпи, але 
мами мусе їх їсти, бо чйорти зелїзнпмп булавами та вильми натпскают. 

Так про кождого розказуют тотп, шо вмерают п то грішники, бо 
їм дано впдїти лиш грішників. 6к вже зачне конати грішник, то каже: 

„О, вже гепде, адп єка жпика сухоребра з косов, о, ек си закрадає. 

А чьортп адп єк забігают з довбнями, аби вхопити мою душку. Адп, ек 
сп радуют. А апгіль адп єк поделеку оббігає та плаче. О, чьорти вже 
у хату палївли, впгонїт їх“. 

Зажмурєют очі, крпцкают зубами, затпскают кулаки, таке виробєют, 

шо пуду дає. Трєсе ними. А єк вже сконают, то нпраз си так трафлєе, 

шо чьорти хапнут душу, то звіє сп така буря, шо викопппцї рве, а нпраз 
а дах пз хати рве. 
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Сиерть божего. 6к умерае чьоловік або жинка, парубок ци дівка, 

шо побожно жили, то аж любо сп дпвптп и бутп при такий смертп. По¬ 

божному показует ци смерть файнов, молодов дївчєнков и розказує, шо 
види. Годі си наслухати, єк зачне розказувати. Єяу си показуют ангелі 
з вінками, та з музиками, шо так єго наокола обступают. Види Пречєсту 

Діву, Суса Хреста п Господа Бога, єк коло него стоє. А дорога то така 
єсна, сонечко сияє. 

Рай, то такий красний, там така єснота, птахи там співают, та сади 
там мудероньні, а які запахи, то годі си набути. Розказуют, за шо гріх, 

а за шо ні, шо аби дали за єго душу. Ватак лиш зачне говорити: Ади, 
и мене кличют мої знакомі, родичі, братя, сестри, и т. д. Нараз падут 

очі на стовп, заклекоти в грудех п зачне хлєвати. Тогди борше кладут 
умераючого там, де вин є, або на лавпцу задну в кут до викон головов, 
єк це є коли шє робити. А єк нима, то борше зажегают свічьку и дают 
у праву руку, шобп нп умер без свічки. Нпраа сам умераючий доправєєт 
ци, аби ему дати свічку. 

Єк хтос умер без свічки, а єго фемілїя або знакомі хочют, шоби 
вин мав на тим світі свічку, то ему передают в тот спосиб: 

Єк умерає де чьоловік, або жинка, ци дитина, нпбудь хто, то до 

тої свічки, шо вин має у руках, шо зажли до смерти, тулєєт ци другу 
свічку п кажет ци цему, шо вмерає: „На ко цу свічку п там передаш 
йому Іванчпковп (ци єк вже тому умершому без свічки було пмє). Тра- 

фєют си однако випадки, шо умераючий ни хоче брати свічку п коли ему 
дадут, шоби передав, то вин пев шпурне посеред земні. 

На двпр нп хоте умераючого пускати, бо єк би вин умер на дворі, 
то би все добро пишло з хати. 

Ни добре, шоби умераючий умер кому на руках, або завмер спє- 

чього, бо вптак тот чьоловік в одно би був єк завмерлий и нп мав би 
пі до чього руху. 

Єк вже зачне конати умераючий, то єго пи тєвают, лише лишєют 
у спокою, шобп вин сконав; обступивши єго, держє свічку п зачєнают 
плакати. 

Наколи уже умре, кладут тіло, убране шє за житя (хіба би умер 
ни спостережно, або нагло, то зарав уберают, будь хто: кревні, сусіди, 

хто є у хаті) на задну лавицу головов в кут, де си сходе обі лавици, 

а ногами до постелі. На лавину під умерлого стеле єкус стару джєру- 

жпну або драночки. Катафальок рідко коли уживают, а єк лагодє, то так 
звані „лодвп“ серед хатп; укрпвают так само єк лавицу, лиш пид самого 

мерця, а решта лодев стої нп вкрита, гола. Тіло на „лодвах* кладут 
•ногами до дверип, а головов пд задний стіні. На стів кладут лише малі 
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діти. Єк вже тіло положепе, де має лежєти. тогдп лиш еп поправи убере 
и загаспт сп свічка в руках. 

Волосе з голови, ек ппдтппалп, бричіне з бороди (але лише живого), 

завпвают у папір п кладут мушіпипови за ремінь, а жпицї поза попруку, 

а декотрі закопуют у земпю. 

Нпхтї ніколи нікому нп обтпнают. Постіль, на єкпй лежєв, зберают, 

все кладут ппд лавицу в кут, шоби пип опровадпв. Сінника ніхто ип 
уживає, а єк в кого сп и трафн, шо була ппд слабим солома, або сіно, 

то п то кладут пид ту лавицу, де лежнт тіло, а по опроводї тіла пале 
разом пз тим гиблпнєм, шо з деревишєтн сн лишило. 

Всі речі, єк драйте, судиик п все, шо є в хаті, нп можиа нїкуда 
з місця того тєвати, де захопила смерть. Нп можна пічко мастити, мптн, 
апї замітати в хаті п нп можна тим особам домашнпм, шо були при сяертп, 

перебератн си, аж доків ни буде „опроводу1*, бо то все, шо є в хаті, тс 
засинала кров уяераючого. Кажут, шо єк кпе смерть, то кров спкие на 

три шєжнї вид трупа н все, шо е в хаті, обрпскае п через то пїчо ип 
можна теватп, бо то крпваве. 

6к вже тіло ск ладене па лавпцп, укрпвают его рантухом (перкалем), 
лпше лпшєют постоли вп пакрпкі п твар, ек нп зжене. Теперішипми чє- 

самії зачслп укрпватп п капов. Внтак зачінают плакати и всі уклєкают 
на коліна, таіі говоре молитви за повершу душу. 6к вже сп помоле, тогдп 
одеп борте роби хрестик малепькпй з дерева, перевезуют его черленов 
воличков, иасипают маленьке горшетко зерна п тст хрестик у то зерно 
затикают и кладут у зголовп умерлому. 

У зголовп умерлого кладут горшетко з водов, перевезане чсрвопов 
волочков п на него кладут кокуцик або колачпк. Кладут дальше коно¬ 

вочку, а на шо лойовий каганец н его зажегают, та вин має горіти, аж 

докп нн озмут тіло; ск озмут тіло, то тот кагапец дают за простпбих. 

Викпо носішает ци муков п кладет єн ручппк так, що одна половина 
в хаті, а друга на дворі. Внкно має бути трошки видхєлене. Внкно сп 

нп замикає, бо душя ходи лиш застнвнпм впкном п сама пп може отво- 

рстп, мусп малп дорогу. Муков посипают, шоби знати, це душя прихо¬ 

дила, бо душя лпшєе на муці сліди. Половину ручника кладут па двпр, 

шоби душя впдїла, котрим впкном мас ходити. Горше з водов кладут, 

шоби душя мала чім сп умивати шо ранку, бо душя нриходн и кождого 
райку си умиває. Половину ручника кладут у хату па то, шоби душя 
мала в шо сп утерати. 

Хрестик кладут, шоби душя мала сп пд чьому молити Богу. Хлїбец- 

кокуцпк або колачік клаїут, аби душка мала шо їсти. Кагапец кладут, 
шобп души було видко їсти. 
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Гроші умерлому кладут або в кншепьку кожушка, або в дзьобик», 

шоби мав па тим світі заплатити за перевив. 

У парубків і ґівчат напіпвают вінки такі, єк до віпчєпя, лагоде 
деревця п затпкают в хлібу або зерні в зголовах. Парубкам призпачюют 

дружбпв, а дівчатам дружки, котрі при похороні песут деревце до гробу 
п затпкают у гриб. 

Хліб па дорогу. Скоро з мре, так думавші аґзом печют пєть коку- 

цпків (такі, єк прзскура) пивеличких п то кладут умерлому у пазуху, 

шоби мав ию в дорозі па тот світ їсти. 

Коиец голови кладут величязпе корито, де кревні, єк приходе пер¬ 

ший раз до умерлого, приносе „службу*, то е миску зерна п свічку 

службову. 

Жєлоба. Газда, ек ему умре ґаздиня, то ходи без крисанї п спай 
за мамов її двдем так само ходе без приєднай, з голов головов, цілий 

чес, аж поків іш поховают умерлого. Жинка п доньки ходе простоволосі, 

то е розплїтают зап.іїткп. 

Єк вже усе е в порєдку коло тіла, єк годпт си, тогдп найстарший 

у хаті, коли би умер дєдє п мама, а ек е хто з старині, то впп робе 
розпорєдок. Насамперед посплаєт сп за тримбіташем, а ек хто богачь, 

то п за двома трпмбіташямп. Тримбіташі приходе п грают у трпабіту, 

а люде чюют, шо коло хати грає тужно умерскої трпмбіта п зпают, шо 

там є мертвец, тап однп з одних довідуют сп, хто вмер. Других досп- 

лают за кухарьков. шоби йшла варити комашню. Вптак сп посилає па 
другі села, ек де е блазні своєкп, шоби дати знати, шо е мертвец в роду. 

Голова родини бере бпсаги па плечя тап йде до попа дати звати. хто 
умер, тай просити, цп ппіі ппде па погріб. 

Одного чьоловіка посплаєт сп за орудов, купувати колачів, горшєт, 

пптя п ипчего. Знов єкогое ноеплают до чьоловіка, котрий уміє робити 
деревпшє, шоби йшов робити деревпшс. 

Приходи голова родини до попа п желпбпо дає знати, шо е мертвец 
п проси: „Цп би отец нп були лаекавп пити па похорон*. Пип тогдп 
зачсвас торг п каже: „Коли добре, по люцкп. заплатиш, то буде п по¬ 

хорон фаіпінй хрестиянскпй: то залежп вид тебе*. 

Деякі попи обдерают без милосердя; пираз були випадки, шо пип 
посилав до Жида зичітп гроші па велику лифу, або продавати ґрупг, 

а ек иї, то брав дослідну корову з хати вид сирпт. Доків були люде 

темні, то платили п но сто поддессть левпв попови гришмп, а шє п до 
сегодпе плате по сто левив за похорон. Нираз ппіі так сварпт цп з людьми 
за иохороп, шо аж іроші з стола на земию фуркат. Єк вже шш згожений, 

посилає по паламаря, аби тот йшов по душі борше видзвонити, бо доки 
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по душі ип видзвоне, то душ я блукає світами скризь туда, куда кіло, ек 

було живе, ходило. Наколи по душі видзвоне, то душя муси стати коло 
тіла. Н аж тогдп сп розлучі, ек пип гриб запечетае, тогдп душя йде по 

своїм ділам, куда сп прислужила. 

Вид попа йде голова родини до дека и годи того; єк умре старше, 

то годи чітатп и савтпрю, а єк уяре мале, то лиш годи на похороп. Коли 
добре дековп заплачено, то вин ек дочітае савтирю, співає „пісна". 

Грабарем є таки самий палаяарь; вин копає гроби в ціні вид одної 
корони до штирпнацїть короп и харч в додатку. Голова родини дає міру, 

икпп мертвец за великий п за грубий, а грабар-паламарь копає ему таку 
за довгу п за широку, єк е міра, а за глїбоку на один шежінь. 

Єк си голова родини вертає до дому, то бере з церкви малий хре¬ 

стик (розпете) п штврп деревєиі „свічі". То все бере в бпсаги и несе 
ид хатї. В хатї хрестик кладе конец голови умерлому, коло того дере- 

вєного, а свічі кладет дві в голови, а дві в них1) умерлого; до тих свічок 
тулєют воскові свічки тотп люде, котрі перший раз прийшли до умерлого. 

До хати, де є мертвец, приступ кождому є вильпий и коли хоче. 
Навіть п Жидовп можна прийти, котрий зазвичь приходи тоди, шобп 

шош купити, екус маржипку, аби було чім обплатпти попа п комашню. 

Найбирше людпй сходпт сп у вечєр на поеїжіпє п на комашню. 

Єк сп увійде у хату, то нї з ким си нїчьо нп говори, лише си тулєє 

зажжепу свічьку до свічі, а ек нима свічки, то п можна веречі ґрейцер 
па груди умерлому. Своєки спплют в корито коло голови „служби". 

Свічки тулєют и служби спплют лише тоти, хто перший раз прийде до 
мерця. Витак си уклекае п говорпт сп „очєнаш" за умерлого душу. Єк 
сп пскінчєт молитву, тогди сп встає п кажет цп: „Єк дужі“, або „Єк 
дпувалп", або: „Слава Псусу Хрпсту". Кревні цулуют си п зачінают 

плакати, а чєсом п голосити. Витак розпптуют си про смерть, шо говорив 

умераючпй п таке ппче. 

Деревишє робє таки сїльскі люде, котрі лиш шош трохи зпают май¬ 

струвати; деревишє робе з грубих смерекових, різаних тертпц. Зачпнают 
робити тої днини, єк умер, тай трохє пичьов „на поеїжіню" доробєют. 

Деревишє робє за простпбих, або за оплатов вид одної корони до двох. 

Перший вечер „поеїжіня". 

На голос трнмбітп, котра дає знак про смерть старшої особи, бо 
дїтем дуже рідко, шобн хто наймав тримбіту, зачпнают си перепитувати 

люде однп в одних, хто умер. Коли то умер єкий богач, або визпачнїй- 

1) Ніг. 
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'лай чьоловік у селї, то з увезде, навіт з других сіл, зберают си люде 
еа посїжінє. А ек умре єкпй бідний, або мало знаний, то мало си входе 

на посїжінє, бо кождий каже: „То відай нпкого ни буде! Хатчіна мала 
п ни буде місця дещо робити" (забави). 

Та однако люде си сходе на посїжінє, навіть хоть би то умерла 

мала дитина, бо то вже си так годи. Па посїжінє сходпт си головно мо- 

лодїж и молодші ґазди з чєлїдьов. Старші ґазди то хіба идут до сусіда 
п до своєків. „Деж ми вже старі гуждпнатп шночямп" — говоре старі, 
коли молоді гоне, шоби п старі ишлн на посїжіиє; — „ви пдїт. И ми 

ходили, поки такі були. Добре би пити, бо то так си годи п то вже люде 
ходили з віків одна до одних". 

Скоро зачне робити си вечвр на дворі, зачннают си сходити до 
хати, де є мертвец, люде. Хто вже був у днину, то входи у хату и вже 
си вид разу з усіма витає п говори молитви. Хто прийшов перший раз, 

уходп у хату мовчки, тулєє запалену свічку до свічі, а єк ни має свічки, 

то мечі ґрепцарь па груди умерлого. Витак уклєкає п говори „Отчєнаш" 

за помершу душу. Єк викаже „Отчіпаш", тогди си встає п обертає си до 
людпй, шо сидє по лавицьох у хатї або стоє, єк нима місця сідати, п прп- 

вптуєт си поважним сумним голосом: „Добрий вечер" „Єк дпували", „Єк 

дужі" „Славайсу Христу" — єк хто собі хочи. Тоти, шо є в хатї п всі 
домашні, видповідают на привптанє. 

По сим прпвитаню можна веселим и жартовлпвил голосом внтатп си 
з своїми знакомимп. Але з родпнов п своєкамп умершої особи все си го¬ 

вори з жєлем. Єк си збере бпрше людпй, то в хатї зачинає грати флоєра 
умерскої коло тіла, а домашні п своєки, або и чюжі зачєнают приказувати, 

хто лиш файно знає. Люде уважно слухают, а бпрша честь плаче, єк лиш 
хто уміє добре приказувати. Вптак перестают на короткий чєс приказу¬ 

вати — п родина умерлого зачєнає розказувати, єк вин слабував, шо 

говорив, єк умирав, єку смерть мав. Найбирше говорит си про умерлого, 

та єго заслуги. 

На дворі перед хатов гори ватра, коло котрої паокола 
сидє старші люде, або п молоді, але майже самп курці, а хто нп має 
місця на шо сісти, то й на починки сиди; гріют руки, хоть би навіть 
н в літі, та розказуют всєкі повісти про комашні, посїжіпя, та єк то вин 

май поки були молодєками, шо впробєли за забави на посїжінях. Хто знає, 

то розказує й про опришків п так всєкі речі там обговорюют, хто лиш 
шо знає. 

ЗАБАВИ. 

Молодші мушінп, чєлїдь п парубки та дївкп, дітвора, зберают си 

в хоромах, або в другий хатї, в кого є дві, де лиш є місце, п зачпнают 
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робити екіс забави, шоби себе розвеселити, а наГібярше шоби зробити 

веселисть мпжп людьми, бо тогди п домашнпм лекше стає на серни. 

Теперішпимп чесали, вид коли против сих забавий виступили були 
владики, котрі ходили суда по наших горах, Шпіітицкпй, а найгпрше 

Хомншпн, зачєлп були попи п дейкі поппвскі ппдлпзнї заказувати сі за¬ 

бави, але тепер вже ніхто того пп слухає н робє знов так. єк робили 
давнїйте забави. 

Коло світла, єке гори в хоромах, зачінают сп зберати кілька охочих 
парубків, або й жонатих, а до них сп вже ппдсувают другі, тай дівки 

и челїдь. Нанерид зачинає піп весела жертовлпва бесіда, еку би то на¬ 

самперед зачєти забаву. 

Одеп каже „грушку"; другий каже: ай пі, вптак грушка, ану 
„млина", — п так дальше, аж котрий дпстапе бпрше голосив па своє 
внесене, котра забава має бути наперед, то й тоїу зачєнают робити, 

а до неї ирплучюют сп п тоти, шо па ню ни годили си з першу. 

1. Грушка. 

Робє з дошки лопатку, котра сп називає „грушка". Грушка має 
бути бирше ленче пив мптер за довга, з дванацїть центпмптрив за ши¬ 

рокі, а з на одеп центнмптер за груба. Вид пив неї застругана спохо- 

впсто; чім пд кінцевп, то все вусшя ручка-держєк. 

Коли сп на ню дпвптп, то вна ніби п внглєдає отєк велика грушя 
з фостом (вид чього и ппшла назва цілої тої забави „грушка"). 6к вже 

грушка зроблена, сідає оден мушіппп або парубок ппд стіну в хоромах, 

або й па дворі на прпепу, бере в руки шейку п обертає иртом д горі. 
Тот чьоловік, шо держи шейку, назпваєг пп „пай". 

Єк котрий „лєже ппд грушку", то є схєлпт сп на перед, ип ирп- 

чікаючі. покладе лице у шєпку, то „иан" держи ему очі, аби вин си ни 
подивпв крадьма, хто єго удерив „грушков". 

Одеп з гурту, шо обстунє грушку, хапне грушку в рука п нев удери 

того, шо лїх у грушку; тот удере.чпй схопєєт ци борше, аби заздрів, 

котрий єго вдерпв, але грушку перехапуют з рук до рук, та сміючі сп 
говоре: „То я тебе, брачіку, ударив". — „Ні я"—кричі шічпй, а иавіть 

п тог самий, єк є зручний, говори: „II, то я тобі, брачіку, урвав одну 

грушку" — п таке ппче, лиш шоби викликати бееїдов сміх п вдареного 
задурити, шобп вин ни потрафив на того еказатп, шо єго ударив. 

Дехто має звпдппків у гурті, шо покаже кральма, або очіма поведе, 

або палцем справи, або дим пусти на голов того, котрий ударив, а уда¬ 

рений не зараз покмітп п вгадує. Але зводптп ми можна, бо єк би хто 
ппдвпдїв шо хтос зводи, то муси пти легати звпдпик за того, шо вдарив. 
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Нираз п так буває, шо самий звпдипк удари, а на другого пока¬ 

зує; вдареппй повірп звидппка п ніби сп понюхуючі в путилпцу каже: 

„Вере то нп ти (або ви) мене ударив, брачіку?“ — А тот єк пи бив, 

каже: „Ні, лєгап-ко за отого“, — показуючі палцек, котрий ударив; 

а тот, шо бпв. додає: „Авуко, брачіку, шє за мриє одеи ппвкірчік; то 
я тебе вдарив" — п пила рекрусу, иусп вдареппй другий раз легати. 

А єк котрий вдарений є пацелпй, то си ни кваии борте, але еп роззерає 
п зараз можна того пизпатп, шо вдарив, бо вин єкнйс нп свий стає. Вда¬ 

рений каже: „Аиуко, брачіку, легай! Може то ти мепї вцідив". II єк 
трафи на того, шо бпв, то тот каже: „Таже відпй я. Най бих лїх" — 

и лєгає. II так бавєт ци „грушки", аж доки сп пи зуритит. Єк вже сп 
впдхочє грушки, то оден з гурту крпчі: „Ану на него" — п зачіиают 
забаву „па него". 

2. На него. 

Забава „на него" майже та сама, шо п грушка, лише шо єк сп 

схєлп котрий „пановп в шєпку", то єго вже ни бют грушков, лпш другий 
з гурту кладе обидві руки па хорбаку плечя того, шо лїх, ппдноспт си 
д горі п вискакує з заду на плечя п поти сидп па „кони" — бо того 

шо легат, пазпвают конем — поки „кіпь" нп вгадає, котрий впштрик на 
него. А єк нп вгадає, то тот, шо спдїв па конп, каже: Апу ко ше, бра¬ 

чіку, лєж за того; — п тогди з него злізає, а тот кінь поти легає, 

поки нп вгадає, хто на него впштрпк. А єк угадає, то „за коня" лєгає 

тот, шо штрикав, п так далі то сп тєгне. Лише тут лекше угадувати, ек 
при грушці, бо єк си раз повпдп, єке на ким убравє. то вптак лпш ру¬ 

ками треба обмацувати п зараз ппзнаєт ци. Єк сп вже побавє „на пего", 

зачінают: „млина йгратп". 

3. М я п п. 

Млппа грают лпш в хоромах. Обберают цн два за менники — Жиди, 

Сруль тан Мошко. ІІеревернут собі шєикп па голові, домодуют єкіс бо¬ 

роди з клочя, поперевертают кожушки па собі, повн.тагожєют горбп па 

плечьох п в бесіді васлїдуют Жпдпв. 

Серед хорнм робє млин. Кладут нивелнчкнн хатєнпй стпльчік на 
шіпрох лабах н ноппд него номнжп лабп снієют довгий колик тонкий, 

але нп довший, єк стпльчік, так званий „погоиач". На столец сідає одеи 
з молодєків, рухливий и такий, шо вже зпає добре грати; ему лагодє 

горб на плечьох п шітєгают голов у рукав, тай укрпвают усего тим сар- 

даком. Впп бере „погонач“ у руки п зачінає ним гриміти, шо паправду 
здає си, шо то чютл погонач, єк камінь меле в млпнї, и зачєнає ппд- 

скакуючі разом пз стільцем обходити цілі хороми, впд нього иарпд роз- 

бігаєт си в кутн, а меннпкп-Жпдп з двома патичками в руках крпчют : 
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„Сип". Будь хто з вндцив хапає малого хлопця п кладе єго на плечя 
тому, шо сиди па стільци п грає млпна, ніби сипле в кіш зерно: Мель¬ 

ники тогдп ипдскакуючі збігают коло того млипа, лускоте в патика, плюют 

на збитки видцям в очи и впкрпкуют: „Гіф, гіф, нїроки, наше млиа меле! 

меле! меле! Цур вам в очє! Тфу, тфу, шо сп ту дпвпш, ти свипя. Хочеш 
камінь ему пак відурочєтп?" Нараз камінь дес сп ніби занутає и впаде, 

переверне сп ппд поги, де найбпршя товпа людлй. Жиди біжут там кля¬ 

нуче ц бючі на збитки видцїв, на шо внп перевернули їм млин крпчючі, 

шо сили: „На шьо то теваєш ? — Свиня! Видпш, шо зробило. Ну Сруль!“ — 

кричі оден на одного п сварєт сп. „Здоіімай! Шьо стоїш, ек пеньок! 

обрубуй! рубав би тобі від голов. „Ну шьо Мошкп! видпш! Тобі нї ві- 

капало, шьо то ґой сирий зерно всипало!" — и таке ипче, з чього впдцї 

си регочют до розпуку. А меннпки Жиди ніби шош плїшє коло млина, 

гриме париками, та зачєнают обрубувати камінь, бючі легко по ногах, 
кого попали, лиш хто блпзко стої. Витак оден меннпк ловпт будь котру 
молодицу жертом за поли и кричі: „Дай ко, сарако, вид лий! Бо від 
чіп сп переїв ! О, попахай, єке вони ему від чіп" — п дає ппд нис на 
збитки пахати пушку руки. Деєкі и сердє сп з впдцив, але тих ніхто нп 

проси. 6к вже камінь готоеий и зачєнає лускокітп погоначем, кричют 
Жиди: „Спп“. 6к сп пп дуже квапє сипати, Жиди зачппают вадити си: 

„Шьо пп сиплеш? Ти пї видиш, шо камінь грими! Гримів би тобі від 

голов“. Хтос хапає екогос хлопця и на збитки сипле, потручюючі камінь, 

а Жиди сп ваде: „НІьо то сирий зерно, чєму нп сушиш!" — п так далі 
грают, доки хоте. 

4. Сорока. 

Заперают хороми, шоби пп втікали люде на двир. її берут тай за- 

вєзуют очі одному парубковп в платину так, шо вип нїчьо ни види. Ви¬ 

так дадут ему одну платину, на котрої одним кінця є завєзанпй великий 
ґудз п вин стої серед хорим з завєзанпми очіма п тим ґудзумарем в ру¬ 

ках. Три або чьотпри мушіне лагодє собі по дві шкаберцп, па котрих 

вирізуют рубешпкп. Єк то вже готово, зачінают шкребтати шкаберька 
о шкаберку и то ніби скрегоче сорока; тот, шо стої з завєзанпми очіма 
ис тим ґудзумарем в руках, зачєнає ним бити в то місце, де скрегоче 

сорока. Але тот пз сороков прпсєде або втече з другого боку, а тот бе 

кого там попато, а чєсом и порожну стіну пере. Скоро знов заскрегоче 
сорока в другим кінцп, то вин борше бе там. 

5. Б і л и ц я. 

Кладут оден столец на серед хорим п на него сїдают три люде. 

Тот чьоловік, шо сиди в середині', стає за „білицу". А тотп два з боків, 
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шо спдє, дражнєт сп з білпцев. Білпця бере собі мпжи коліна п забиває 

в столед весевку або кочергу з іатп и зачєнає пев пошкребочюватп з до¬ 

лини до гори, а з гори в долину руками так, отєк білпдя то спускає си. 

то підбігає по смереці, пидскакуючі так зручно на стілцп, отєк білиця 

харкотєчі при тому в роті так, отєк би шишку білпдя їла. Тоти два, то 
оден, то другий вдари білпду руков по стегні' ноги, на шо білпдя вид- 

повідає в тот чєс таки ударом н плює в очи тим, шо 8 пев си дражнє, 

а впп все єї пустрє. А єк хто з впдцїв учінп „скотуррр", то білпчка 
повним ротом слини обрпзкує виддив, то на один бик себе, то па другий, 

з нього всі сп регочут. 

6. Коза. 

Берет оден чьоловік, котрий вже добре уміє грати кози, лагодит си 
на „козу-цапа". Берут оден довгий бук, коле єго в тїнцп п там прпвє- 

зуют цапові рогп, єк є де, а єк ннма, то прпвєзуют дві лишці, шо так 

виглядає, єк рогп в кози. Витак робє писок п голов козєчю пивелпчку 
з дрантя. Єк голов козеня вже готова, натєгают єї в рукав сардака, шо 
впглєдає отєк довга шия козєчя. Єк це вже усе у порєдку, залізає нид 

тот сардак тот чьоловік, шо грає козу, укриває си сардаком тим, шо єго 
рукав натєгненпй на козу, бере тоту козу в руки п зачєнає ходити по- 

апжи нарпд на почєпкп, схилений. Єго ведут, клнчют два козарі, а вин 
бігає впвкотєчі, отєк цап коло козпй: „Ме, ме, м-м-е-е-е“. Вавкотн до- 

гпнде так, єк цап богай коло кіз, при тим штухаючі тим писком і рогами, 

кого попало п куда будь. Але найдузше вин вереші та ппрскотп и довбає 
жипкп п дівки. Вид пего, того цапа, козп всі, а напдушше чєлїдь укікає, 

куда може, а вин си за нимп гони. 

С того всего такий чєсом сміх повстає, шо рахунку ннма. 

7. ІІеченє гусака. 

До печіпя гусака стає пєть людпй. Оден стає „за папа“, сідає на 
столед серед хорим п ему фпет впмастє сажев пз каглп лице. З боків 
коло него стає двох полїцпянйв, шо єкбп хто ни хотів йти „пана" цу- 

луватп, то впи того лове, ведут до каглп, а тамтп два, шо педут гусака, 

масте сажев того, шо ни хоче дулувати пана. 

Коло каглп стає двох печі гусака и держє: оден праву, другий 
ліву руку в каглї. Ба дверох покладут моцппх хлопив на варту, шо аби 

нікого нн пустили на двир з хорим. Єк вже є покладепа варта ва дверох, 

зачіпают тотп два коло каглп печі гусака и оден сп питає, а другий 
впдповідає: 

„Шо робиш там в каглї ?“ 

„Печю гусака". 
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„А коли сп впече.?“ 

„Коли масть потече". 

„А коли масть потече?* 

„Коли тота (каже на йме, чіе схоче) поцулуе пана в губки". 

Кого сп закликало, а клпчют юждого, хто є в хоромах, навіть ста¬ 

рих ґаздив, а вин мусе йти щлуватп, бо єк бп ни йшли, то в гал масте 
сажев. Котре старий ґазда, або ґаздиня, то того пан цулуе з легка и ни 
дуже масти, але молодих то шє обчєпп, потисне до свою лиця и поцплує, 

то єк сп впдвертае хто вид дуловаия, то вже є з чього смієти си. бо гет 
„пай" вимасти тому, шо его цулував, лице. 

Шоби пап мих кожного мастити сажев, все шо хвиля крпчі на тих, 

шо це пут гусака: „Вмийте ко меие, бо я почьорнїв", а тоти вид гусака 
все его пачаїцюют сажев. 6к вже усіх перецулуе, тогдп пап зачіпає бити 
поклони за кождого, хто его цулував. „Це на кого?" — питаєт цп пап, 

а тогіи, шо пекли гусака, кажут: За того, або того, за ту, або ту дівку. 

„Пап" види, ек то екіс норєдні, то п порєдпо за ні Бога проси, а єк 
шош так, то „пан" бючі поклони, каже: „Дап-Боже, шобес сп звела"; 

„абее росла велика, ек є.тиця. а товста, єк телиця"; або „аби те в дївкп 

остригли" ; аби те Циганки набп.тп" п таке пнче, шо лиш лізе на єзпк, 

аби було дотепне, шоби мали си з чього сміетп тоти, шо слухают. Єк сп 
скіяче поклони, тогдп йде пан п вливає сп тап гусак скінчений. 

8. С о с о к а л о. 

Сідає велике колесо люднії на зеяню в хоромах п чім бирше колесо, 

тим ліпше кожний ппдбигає ноги ппд себе, а руки кладе нвд коліна. 

Оден уклєкає на середині колеса або отої на почєикн, ек ему ввгидиїше, 

шоби них ловиги сосокала. Витік бере и ззєзуе ґудз з плата п д е одному 

з тих, шо сидє в колесі. Тоти, шо спде в колесі, берут тот ґ.дз о пе¬ 

редаю: одеи одному попод коліна них так, шобп вин (тот шо на сере¬ 

дині) нп мнх пміітп, и зи всіх боків шулїют ємх руками крнчючі: „Со, 

со со со" так, шо тот па середині навіть добре ни види, де є „ґудз- 

сосокало". 
і 

Нашли впн повили, але муснт цп добре метати, шобп вмив, лови 
сосокала. II єк пме в котрого слабого на руки, то вирве и тот, в кого 

вирвав, муси итп па середину ловити, а тот. шо ловив, йде на его мі ••це. 
Але єк трафи па котрого, шо вип моциий па руки, то си мотіїчі. мотичі 
п нп годен вирвати, то пускає гет ц лови далі, аж поки в єкого пн вирве. 

II так ірают, доки хоте, але при толу дуже легко може при ьириваию 

ясосокала** прийти до сварки и через то рідко пграют сосокала, хіба є 
самі розумні. 
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9. Бите комина. 

Бити комен стає два люде, обернені до купи плечіма. На серед 

хорим затикают у зеяню ииж, „кояеп", п берут замігавку собі по мпжи 

иоги оден за одеи конец. а другий за другий копец. п збпгают сп кож- 

дий иа перед, задами до купи. Тот, шо схилений задом до „комеиа“, 

питає сп в того, шо схєленпй верс коаеиа (п цего комен): 

„Куди пдеш?“ 

„Йду у місто" — вндповідає ґазда вид комена. 

„То винеси минї колачь" — каже тот другий. 
„А бо я ни хочю". 

„Но, то я тобі убю комеи і" 

II зачіпає совати у ииж замітавков, а цес ґазда комепа борони 

комев. 6к сн графе одпоспльцї и ви може футко убити комен, то так сп 

наюшчют, шо аж чюри з них, поки убют комена. 

10. Жид к у п е ц. 

О.іеп обераєт си за Жида. Роби собі бороду з повісма, натєгає иа 
себе є кус верету п наслідує в бесіді Жида купця. Того Жида берут два 

иолодєки па помірки па буиї и поеє ио хоромах. Ніби впи їхає конем. 

Мушіие, парубкв, стоє вже коло дівок та чєлїдн п ждут на Жида. Жид 
приїхує ковем п каже: „Доори дпиь. Німа шьо. сарано, па продати, єку 

таличку, яливкв, коронки? Я би купило. Бі’ би дав здоровєчко". — „6, 

пди сума говори нушіие — „а їй. єка гезде теличка" (дівка). — „Ну, 

иіо впо ип гівкає? Ні, иї, вио вжі має доори пкрп, Бі’ би дав здоро- 

вєчко. Ну вжі адп кінне вина, сарано, має молоко в дійку" — пригово¬ 

рює Жид, ловєчі дівку за цоцки. Дірки видручюют Жита, але Жид ни 
шітає, лише зачіпає торг: „Шьо хочеш за тутелиіку" (або коронку, єк 
то вже жпика). — Сто дв:цїіь дай тай біда ки бери" — вндповідає 

одеи з мушін, котрий продає. — „Шо, я вже аби парти з неї иї мало, 

шьо бпрше ні дам ек трцціть. Аби ми ті два очі вікапав (показує па 
чюжі), шьо я бірше иї дам". - II так си торгу ют, доки ип сторжи. — 

Витак Жид обберає собі двох гай леїв в вин всі куплені штуки згниє до 

купи в о ієн кут в хоромах. Є; вже Жп і пакупи бої ато те.іпц п корон, 

купує собі шє скі.тька боїаїв (м >лодих жвавих парубків), бк то зже все 

має носкуповане, каже гайіеям вигонити худобу на чвир, а самий и іе 
кличючі иа перед: „Пішьканя, на, на". — Гай леї зачєпаїот чєлїдь в дівки 
покуплені' виточити на двпр, шо їм помоган т и ботаі. котрі зачєиают 
вприкуьмтп и буї іти. бк то вже сп в-е збере на дворі, тог.ш богаї за- 

чєн.пот всі' корови и телиці гонити, а а иими и Жи іа царинкамп, куда 
попало, а єк то в зимі, то зимами, а гвйдеі того все імкуют, ввп ніби 
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гоне на єрмарок. Жид на дворі иусиг сп борпіе розибратн, бо гонили би 

его в одно. Скоро розберет си, то вже ніхто єго нп сміє гонити. И так 

сп кіпчі. 
11. Тягнене бога. 

До тегненя бога стає два люде. Одеп обберає сп за „бога", а дру¬ 

гий за „чьорта0. Чьорт ходи иомпжп люде в хоромах и в хаті тай куси 
людий, говорені: „Пристань пд мннї! Пристань до меип!“ — и хто си 

засміє, то тот належп до чьорта, бо то мало хто сп нп засміє, бо па 
чьорта все сп обберає єкпйс сміхованец. Єк вже чьорт має богато ппд 
собов людий, зачінає бога гнівати, аж доки бог пз чьортом нп зачпе 
войну провадити. Чьорт стає на дворі за порогом з своєлп людьми, а бог 

з другого боку порога з хорпн. Бере бог з чьортом бук в руки п зачі- 

нают тєгпути, а божі люде лоеє сп за бога, а чьортові за чьорта п котрі 

котрих перетєгпут, то тотп всі стают того. Єк чьорт витегне бога на 
двир, то бог з своїми людьми належп до чьорта. а єк бог втєгпе чьорта 

в хороми печерез норих, то чьорт з своїми людьми належп до бога. 

12. Ткачі. 

Стеле на земню в хоромах або в хаті сардаки, або єкус верету, 

п сїдают там два люде, найбирше колодєкп, на против себе лицем п мают 

у руках букурійкп та ними пулускочют. З видцав нриходп оден и проси, 
шобп ему виробили ткачі полотно. Ткачі зачінают ткати в тот сноспб, 

то оден сп переверне горілиц п ппдкорчі, єк може д горі ногп, а єго 
товариш влупи єго букурійков в задок, вптак тот товариш переверне си, 

а пес его влуни п так на переміну. Котре добрі ткачі, то так скоро 
[т]чют, шо годі сп надпвптп. При там клпнут ґаздпнїв, шо лихо предут, 

бо їм сп првут нитки. 

13. Кас а. 

Ктадут серед хорпм або в хаті столец и забпвают в него нпж, 

а коло ножя кладут ґрейцер. Витак сїдают два люде на столец, одеи 
з одного боку, а другий з другого боку ножя лицем до себе. Тотп два 
люде назпвают си „війт" и „прпсєжний", або „пай0 п „заступппк0. Впи 
є старшииов, урєіникамп вид каси. Вийт з присєжнпм доберают собі двох 
полїцпяпнв, котрі переберают си в єкес лайте і перевертают шєпкп або 

крисанї собі па голові. Берут пид плече коромесло вид води, ніби ґвпри, 
робє сп накокурічіні, перевертают собі мову трохє па полску так, шобн 

з цих було єк найбирше сміху, п стоє собі за порогом, ніби дес пишли 
па патрулю. Війт з присєжнпм берут ґрейцер тот, шо стоєв коло пожя 
п пхают впдцям у руку, говорене: „На, бери касу, тобі сп гроші здадут. 

То ніхто ни ме впдїти0. Н хтос з впдцив озме касу (ґрейцер), найбирше 



берут дівки п чєлїдь, рідше жушіне. йк пропаде каса, ввііт з ирпсїжнпм 
кричі: „Пропала каса! Каса, каса пропала!” Полїцпянп тогдп пїби такі 
насупанї, оегрі біжют у хороми, або в хату до каси, розтручюючі виодив 
па боки, єк шош аепче вид себе, бо то нрото впи уредипкп поліцпяпп 
п кричют : „Цо, до е? ІІшя крев. Як то може биц, шоби каса пропала? 

Пускай, що ту стоїш”. — їх таке зачєпают люде, а реготу то вже повно. 
6к прийдут до каси, стают пїбп спершу покірні, ипзко си клоне п ви- 
тают сп з вийтом п прпсїжнпм п йде можи ппмп говпрка: „6к сн маєте. 
ІІІо сула чюватп нового?” — „А шош би, каса пропала” — каже впйт. — 

„Но, но, як то! ІІшя крез” — при тому випулют очі полїцияпп — „а ви 
де ходили?” Вийт з піпсїжвим сп впкручюют: „Я ходив до готиппв 
(готелю) їсти” — каже війт. — „Я ходив до корьшмп на ниво” — каже 
присіжнпй. 

Зачіпає сп сварка ніби мнжн ними, впйт з прпсежния звалююг иа 
полїцпянпв, де внп були, вил чього внп нолїдпяне, вид котюг ци вид 
каси? Нолїдпяне бороне си, шо внп ходили на патрулі, аж при кіици 
стає лижи вили згода п впйт з присіяна а кризі : „Солїт!” а полїцнянп 
пїбп номогают крпчючі п собі: „Солїт, іішя крев”. — Тог, шо взєв касу, 

кладе Грейдер коло ножя на столед п борше сп ховає в гурті впддпв. 
Впйт з прпсїжнпм зачіпає устаткувати тою, шо вкрало касу: „Так! та 
та така молода (або молодий) п нп годна собі заробити, але крадеш ? 
Ну, іюлїдияни! чього стоїте, єк чопи! Ану фантуватп!“ — Полїцнянп 
біжют борше фавтувати п берут, шо яожут. Цц запаску, ци перстпнь, 
падпркп, рукавицу, и то все подают впйтобп з присіжнпм, а тотп два то 
все ховают. Витак полїдпянп роздєкуюг сп з вийтом и присєжпим тай 
идут знов на патрулю, а впйт з нрисєжнпм знов ихают виддям в руки 
касу, аж поки хтос нп озме. 6к вже є богато фантпв, а нпма кому вже 
брати, застоповєє впйт з прпсежния красти каси, а робє лїтацию на 
фантп. 

Вийт крпчі: „Лїтацпя!” Тодп вхо.ієт полїцпяпе п впйт з присїжппл 
сїдают в середппї, а полїдпянп одеп з одиого сок)г, а другий з другого 
боку — всі в рєд. Одеп з впддпв бере свічку в руки п світи, а вийт 
зачіпає лїгацпю. Вптєгає один кавалок, отєк пацирки п крпчі: „Апу 
ппзпавайте чії”. — Тогди иизнают п єк жпнкз, або дівка нпзнане чії, 

шо то єї, каже: „То мої падпрки”. 6к файпа то жипка, або дїнки, а єк 
шє н жепихлива, то вже їй гпрьіа година. Зачінают судити суд, кілько 
за тотп пациркп цулуватп разив має та, котрої падпрки, їх всіх штпрьох. 
ііпйг каже: „Десїть раз” — и єк сп всі штирп згодє, то має цулуватп 
дееїть разпв. Але нп все сп згожуют на тильно, па тілько скаже вийт, 

чєсом шош прпсєжипй або вмеичує, або ппдбприпє, або котрий з иолї- 

цпяпив. За ким є бпрше голосив, того сюво стає засудом. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ звірник. Т. XXXI. 18 
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Чєсом инче си фиркає її пп хоче тилько разив цулуватп, кілько 
осуде, тогди си зголошуют з полижи сидцив, або з полижи впдцив купці, 

котрі кажут: „її нп десїть, але дванацїт разив поаулую за ти пациркие. 
Тогди тота, шо єї пацпркп, вуси сама цулуватп кождого тилько разив, 

тілько ссужеио, бо ииакше єї пацирки би ппшлп другому. Зачєиає цу¬ 

луватп находєчі насамперед вид одного до другого, ло в одні бик, то 
в другий бик, та все проси иїби, шоби їй подарували, але судді ии да- 

руют. бк си трафи фаит єкоі'с охабленої особи, то їй одноголосно засудє 
цулуватп одеи раз. Так само суде и мушіпем цулуватп. II так то си тєгпе, 

аж доки всї ф.титд ни повикупают. 

14. Каса н л о д ю ч а. 

Каса плодюча є в дечім полпбна до „ктсп“ више описаної, лише 

вна си тим ружни: Касу плодючю заводе лиш в хаті, а ип в хоромах 

п так: 

Змовє си потихо п нараз два полїцияие стапут иа дверьох п иїкого 
би па двнр нп пустили, аби ни знати шо, хіба домашннх. З иадвпря пу- 

скают кождого. Вивт з присїжнпм ви сїдают па столец, авї нп забивают 
впж у столец, лиш ходе полижи люде по хаті п нїбп шоиі дают у руку 

кождому говорені: „На ко грошенет з нашеї каса иа запомогу“. — Так 
трошкп походе и вптак стапут тихо кажучі: „Най ко сп пашя каса на¬ 

плоди трохє“. Ннтак зачєпают ф.інтуватп кождого в гал, ци старе, цп 
мале, все фуґ, лпш домаиіппх ип тєвают. бк всіх пофантуют, тогдп пдут 

полїцияне а двер п всип „уред“ касовий сідав до купи, берут собі свічку 
в руки п зачіпают лїтацию так само, єк при тпй звиклий касі. 

15. Ота р ч і к. 

Огарчіка сп бавє в хоромах, або в хатї; всї постают гуртом, а одеи 

з гурту (все зачєиає мушпнпн) бере нпвеличкпй кавалчік скіпки и єї 

запали; єк си вгори, тогди задує ватерну и тот „огарчік" зачіпают пе¬ 

редавати скоро з рук до рук, ци мушіппнови, жппцї. дівці, кому будь, 

бк еачємає гаснути границя, тогдп си стикают п пп хоте брата з рук 
одеи в одного „огарчік“, бо кому в руках загасне, то тот має внтак усіх 

у гал цулуватп, хто лпш є в хоромах, або в хатї. бк загасне, тот об- 

цулує, в кого загасло в руках; єк загаспе в дївкп, то и дївка муси 
цулуватп усіх в гал. Битак зажегают знов п так сп бавє довго. 

10 Бішене. 

Одеи стає коло одвірка, будь коло котрих дверпй, ци хатєних, хо- 

ромєвих, ато западппх п ловпт си одпов руков за тєчку дверпй и так 
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стої. Тогдп в того, шо виси, пнтаєг сп будь хто: „А шо там робиш?' — 

„Таже вишу“ — видповідає тот, шо виси. — „Ий мой, адп єкпп молоди;і 
(або молода) тай ти хло’ пи жих сп погудуватп, але завісив сп?“ — 

докорює будь хто з гурту. - „Та же ви мала мє біда де діти! — впд- 

новідае завішений. — „А на кого висиш?' — А тот завішений каже: 

„На ту, або иа ту жилку' (цц дівку, цп екого мушіипца), говорені на 
кіпцп: „Може би мне розвалили". — На кого скажут. тот йде и цулуе 
си з тип заваженим. Заважений собі видходн, а на его місіте пішеє си 
тот, шо его розвадив, тай з цим заваженим так само фрашкуют. єк 
й з першим. Єк бп хто нп хотів йти розважєтп, то зараз молодєкп идут 
а ведут того буцтнвиика. II так си тєгие, доки хоте. 

17. К о л о т є з. 

З хоромах, або в хаті, одно ди з чєлїдп, цп з мушін вклєкає на 

одио коліно будь котрої ноги и кличе голосно: „Я впала (або впав) 

в колотєз". — 3 гурту си питают: „А глїбоко"V — „На десїть шєжіп“, 

— або кілько собі хоче. — „А хто би вптєг?“ — пптают сп з гурту.— 

Тот, шо впаде в кодотез, каже иа того, або иа ту особу, иа кого собі 
хоче. На кого скаже, то то нусп нтп тєгнутп. Приходи п собі так уклєкає 

па протпз того, шо вже є в ко.лотєзи. II на кілько шєжіиь сказано, шо 
впав в кодотез, тильно си мусе разив поцулуватп. Оден з парубків стої 
зерс них и на збпіки рахує. Єк сп вицулуют, тогдп тот, шо був в ко.ло¬ 

тєзи. видходн собі, а на его місдп лпшєєт сп тот, шо тєг з ко.лотєзя 

п клпчє другого, шобп єго зитєг. 

18. Заїц. 

Заїия бавє сп, де є лиш місце. Охочі до неї забави стают рєдом, 
або колесом, або сїдают иа лавпцу. Одеи бере шєпку, єк го в зимі, а єк 
літо, то крисаню, складає єї до купи в руках и зачінає продавати заєця. 

заходєчі вид крайпого аж до послїдиото, а вптп назад, говорєчі до першого, 

єк зачєиає лише: „Купи заїця". — „Я ии купую" — видповідає тот, шо 

ему продают. — „А чьомуш?" — питає си тот из заєцем. — „Бо вии 
скаче в капусту" — видповідає запитаний. Тогди тот из заїдем присту¬ 

пає до другого в рєду и додає шє дешо вид себе, а далі повхторєе то 
•само, шо ему скаже аередший, отєк: „Ти дуже бежериий"; — „Скачеш 
у капусту, купи заїця". — Тот зиов так. єк и єго попередник, нпдио- 

відає: „Я пи купую", — а коли єго тот из заїцем питає „ньому", т 

видповідає, єк хоче, и так впдповідакт: „Бо вин кучєривпй, куций; жовт 
волосе має; цулуе; обшмаркаипй; сліпий; кривий; цидос...иий; скак.іп- 

вии и т. д. А тот, шо продає заїця, шє из своєм додатком то саме пов- 

гхторее другому. Але витак єк оберне з другого кінця назад, то тот, шо 
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ему вго сусід сказав фапно, то цес пнів красше каже тепер її так сп 
вельбе, але котрому сказав сусід охаблепо, то цес вшк тепер охаблепїше 
каже п так 'ся шьомфуют. Єк сп трафи добрий сміхованец, шо продав 

заїця. то вже сп є в чього пасмівтп. 

19. Ниточки. 

Ниточок сп бавв, де лиш в місце. Одна'жппка. або дівка бере у руку 

гурт ппточьок, коротко порубаних, от в по па трпйцїг цпитемитрпв и дав 
тим, шо хоте брати кіпці ппточьок у руку держати. їота, шо дав ниточки, 

вна знав, кого в кпи пзиарув, бо впа потвгав за ппточкп п впдп. с кпм 

та ипточка кого лучі. Нпраз сп трафвв, шо гоноровий нарубок держи 
ппточку з охаблепов дївкоз, бо то зараз витко. Скоро заберут всі кіпці 
ппточьок, та шо давала „ппточкп", пусти їх руков п тотп все двов, шо 
держв пточку, одио за одеп конец, а друге за другий конец, мусе сп 

обпйко цмокнути (поцулувати). 6к сп трафв обов файлі, то шіро си цмо- 

кают, але вк котре обхаблепе, то файному дуже гпрько. А ек трафв си 

чесом обоє охаблені, то вже в сп з чього смівтп ! 

20. О б р у ч ь к а. 

Обручькп бавв си, де в місце. Охочі до забави „обручі,ков“ або 

еїдают, або й стсв. Одио виступав з гурту, скпгав пз иатьцт обручьку, 

або перстїнь п зачвпав давати обручічкп в тот сноснб, шо свої долоні 

рук, складепї до купи, всував до прпгирш кождого, котрий став до цеї 
забави и пїби шош пускав в пригорілі, отвк чістома обручьку, але обручьку 
все дав такому, шо мав па його віру и иц зради вго. 6к обпиде всі, 
тогди собі став па середині, а тото. шо ходило за пам одио з гурту, мав 
вгадувати, в кого обручька саме в. Б вк угадав за першим разом, то тот, 

шо вгадував, зачінав давати обручічку, а гот, шо давав, муси угадувати. 

Але вк пзкаже мийно п пп вгадав, то цес, шо давав обручічьку, впдберав 
в того, кому дав и крути тому проти чьола руков. Нібп яакручюе тому, 

шобп вии п на другий раз ви вгадав, аби ему було замотано в голові 

ц далі дав. 6к ці двсв уже падают сп, тогди еїдают, а па їх місце сгают 

другі двов давати. 

21. Га лембез а. 

Галембезп бют лиш па дворі п то трохв па обшпрвші міопії. Одеп 

сп обберав за короля, ломиг собі довгий прут з па ппвтра шв.кия, до- 

берав собі двох-трох, шобп си пмплп за пего, абп все вго ип дуже по- 

твгалп, п зачвпав кіпкатп, а разом з ним п тоги, шо вже сп за пего 

держв: „Кррр, кррр, крі, кррр“ — п тотп. шо мают охоту до галембезп, 

впдзпвают сп таки: „Кррр, кррр" п ловв сп все одеп одному з заду або- 
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за сардак, кожух, або за сорочку. Чксом имет сп її трийцїт дюдпй. Єк 

вже си піхто пп лови, тогди король зачіпок бити „галембезп“. В галем- 

безї к иайважпїйшпй „король“ и „заднпц", бо розходит си о тото, шоби 
король иабив задпого и кго прихильників, але то майже всі к против 
короля, хіба король коло себе пи троси двох-трох, шоби кго нн дуже 

сіпали п кму попускали, а кк нп зроби то король, то лкгак за першим 
разом на земню. Задпому холи о то, шоби кго п кго товарпшив, кк най- 

мепче бив король п шоби вип короля па зеяіпо поклав. Король галеибезу 
розчіпак постигаючі на перед кроком п впмовкючі: „Кр крр кррр“, а всі, 

котрі си имииі аж до задпого, кручют собі вКрр крр“ п поступают па 
аередь. Нараї король зачіпає; сп питати, а впи кму впдповілают: 

„ Пасете ?“ 

„Пасемо". 

„Чію пашу ?“ 

„Твою". 

„Чію воду пкте?" 

„Твою". 

Король тогди зачінак скоро си обертати п битп прутом то з одного 
боку, то борте бк фпст, або середину, кк сп скоро нп запркчі, з другого 

боку все си допитуючі „мою", а то кму видповідают „твою! твою! теою! 

кр, кррр!“ п шо мают сіпи, иогкгают си назад, аби короля ткгнугп, 

піобп шш пп аих так футко сп обертати и бита. Єк король добрий, а на¬ 

зад! ккас натавала, то вже так набк задпого, .шо раз! А кк собов війне, 

то все лети на земню, кк мухи. Але кк си трафи добрий па заді п ко¬ 

роль, то пайбирше нерут середину, бо впа сп нн годна скоро заховати, 

а зад и пп чюк за бпііку. Єк сп трафи пусте король, а задпий добрий, 

то задпого п раз піхто нн вдарп, а король шо чєс на земнп, ба навіть 
єк задпий моп торгне, то все покотом легат на земию, лпш задпий стої 
на ногах. 

Єк біот гаяембезу, то кождого корти сн на то поднвпти н повно стої 

народу на вадвпрю, або там, де бют галембезу. Король сп поради крадьма 
пз задпіім її всіма, шо бют гатембези, тай ппдут на збитки обода, та єк 
сп вгесут можи впдцив, то всіх загорнут пз собов та иаробє такого крику • 

та сміху, шо покай. А шо то все лоском лежи иа земіш! II так бют, аж 

поки си добре ии внінїжє. 

* 
* * 

На кождпм посїжіпю сп бавє до пизна. Єк то си трафи иа неділю, 

або па йке свєто, шо другої днини ипма роботи, то бавє сп до передь 
дппнол. На посїжіия .інше сп сходк через то нацдушше, шоби си заба¬ 

вити п де є богато забавок, „там файне посїжінє було" — говоук кнжп 



278 

собов лругої днпин, а де ип було забавнії пїєкнх. „то вї до чього було 
посїжіия. Там ніхто пїчьо нн робпв. дуже сумно було0, - говоре иомнжн 

собов; шкода було павіт п йти на то поеїжінє. 

6 в селі кілька таких люднії, шо внп знают впробяти всякі забави, 

то вже до нпх повертают яолодякп н просе, шобп внп йшли па посїжіия, 

бо без них иїчьо ин буде. Кожлий знак екус забавку, але ии може сп 
зважити, бо то єкос яму на пасує, або шо. Але скоро прийде єкпйс 
рухливий, так зараз є рух до всего. 

Я був з малого охочяй до забави на ноеїжінях, та нпраз малим 

хлопцем мені так спарє грушков плечінята, шо вптак зо тиждень мппї 

причюваят си грушка па хорбацї. Тепер попи яабороняют забави, кажучі, 
шо так, як тепер бют грушков по плечьох, так Жидп Хрпста били п пи¬ 

тали „Вгадай!8 п через то гріх, бо то види походи п ця забава. Навіть 

лучплп сн такі випадки, шо піш пп хотів пти па похорон, як яму хто 
сказав, шо там били грушки, або які забави робили. 

Найбпрше бавя сп на посїжіию оцими забавами: грушков, заїдем, 

касор, обручічьков, впшіням. колотяшм в ні него. Заїцд п обручічкп 

вжпвают найбпрше коло дїтпй, бо там мало сп сходя, а парубоцтва майже 
нпма. Найліпше зп всіх забав любя бавптп сп „касп“, бо там я п сміх, 

п жарт, цуловапя, тай всі сп бавя, хто лиш хочя. Так послїднпмп чясамп 

зачя.та каса ставати в моді, шо як давпїпше була „грушка“, так само 

побпч пеї яда ставати „каса°. ГІерестают п вже рідше грают сосокала 
п галембезп, бо там дуже чязто може прийти до сварки, пайбпрше при 
сосокалї. 

Ці всі забави, шо ними си бавя па поеїжінях. Бо в пас хати по- 

розсппувапі скрпзь по верьхах п тяшко сп сходити молодїжп па забави, 

як це сп дія мижп „Бойками8 в Подоли. Через то само п просвітна ро- 

бота йде тупійте в вас, як там, де хати в кепі близко себе. 

Дес чісом лакоми сп бавптп на Великдень пп і церквов „галембезп8. 

Вжпвают таки заїця п обручки лїгвора мпжи собов, як дес сн зппде. 

Але одппм словом кажучі, всі’ ці забави лише я вживані на поеїжінях. 
До забавий иа поеїжіпях ніколи ви мішяют домашних н близше 

своїх, хіба дес сн трафп н то дуже рідко, шо внп сами приступают до 

забава, но то тогдп їх ніхто пп впдгоип, але все то сн такп богаїьом 
ип подобая. 

6к ведут сп забави, то домашні дают потрібних речів до т >го п прп- 

дпвюют сп забавам, ба п сміют сп разом из другими. 6к в хаті прпка- 

зуют, то тогдп забави втпхают и прпелухуют сп як хтд приказує1). Де 

Ц Голосить. 
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еи лпшее велике дуже оирптцтво, малі діти, там так само мепче впробєют 
забав, але за то прикізовань повно. 

бк си зачпааюг кіпчетп забави, розходе си н люде тогдн домив. 
Входе до мерця, кіекают и говоре молитви; виказавши „Отчінаш”, роз¬ 

ходе си домив. Коло тїла лпшеют си лиш домашні п дуже блнзкі своекп, 

а чедом дее екийс бідний прошачьок, шо заблнндигав си там, ди би шо 
пп дистав за простпбих, а бпрше пихто. Там, де перед хвплев був ке- 

рекор, тепер глухо п тихо. 

Другий вечер „носїжіня“. 

6 в иас такий звичей, шо вмерлого ховают „тритеком0, тпмунь 
п робе двоє поеїжіпь. Бо ек ховіют доугаком, то ііершего вечпра, ек то 

умре екес май старше, йде дек чітатп савтирю. п того самого вечпра 
просе иа комашню, але шо найбпрше ховают сп трптєком. то я оце п хочю 
описати „другий вечер поеїжіве“. 

Рапо по першим ііоеїжіїло. ек зачіпає тіло гнати, то берут п кладут 
в деревпше тай виносе в хоромп. 

КІоби тіло пп дуже гнало, то добре покласти коло тіла кавалок 
стали, то зараз нп буде так гнати. 

Тіло тогдн жене, ек дуже грішпе, або ек би сп хто нихарпз на 
поеїжіпю, але за це є страшний гріх, хто єн нпхарн па иосїжіню. Або 

ек бп прийшла ека жиика, шо має йолу па собі, то и тогдн тіло жене. 

Котра душа божя, то тіло нїц ви жене, а таке файне, отек би живе, 

лпш шо сап. 6к тіло нп жене, то стої цїлпи чех на одним місцн в хаті. 

Другого вечера так само сходе сн люде, ек н першего, ба ше на¬ 

віть п бпрше, бо вже бпрше людпй знає про мерця. Хто був першего 
вечера, то вже свічьку пп иесе сего другого вечпра. Витают сн так само, 

ек першего. Тіло ек впнесепе в хоромп, то забави робе в хаті. Забавп 
повхтореют ти еамп, шо й першого вечпра. бк би погріб був впдкладеппй 
па пізніше, то кожного вечпра сп схо.;е люде й днако сп бане. 

бк умре старша особа, то паймаюг дека чітатп савтпрю и дек дру¬ 

гого вечера приходи (лише малим дїтем нп наимают савтирю чітатп). 

'Гам, де е тіло, ци в хаті, цп вже може винесене в хоромп, тилько 
того, шо все коло тіла кладут стпв, або бербепицу, подибпчьок, лиш шош 
таке, шобп то ви було дуже велике, укрпвают скатертев, кладут иа ска¬ 

терть хліб и дают дєкови свічку в руки, при котрий дек чітае савтпрю ; 

ек дек пскінчі чігати савтирю, то тот хліб и свічки иалежег сп ему. бк 
добре наилатє дєковп, то дек п сиівае пісмп умерскої п катеїзбовоі. Коли 

лихо заплачено дєковн, то дек пн хоче співати, бо каже: „Співати дармо 
— боли ґардло*. З людий в нас иїхто пп співає, бо п сам пп зиає. Нпма 

моди учітп сп співу — бегеканя. 
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6к дек перериває чітати савтпрю, то тогдп зачеиає грати флоєра, 
а домашні, споєки, 6а навіть н чюжі нлачют, а хто знає приказувати, 

то приказує. А в хоромах, в другій хаті, де є, ци на задвпрю, робє за¬ 

баву. Хто слухає з людпй савтпрю, то говори разом з деком молитви 
и кажут: „Господи помилуй". 6к дєк докінчєє савтпрю чітати, тогдп за¬ 

носе стив до хати и кладут кожного, хто лиш си нп гордує, за стив. 
Дают їсти: Голубдї, бурани з мнєсом, хліб, кашу молошпу з коку- 

рудзяних круп, а сими чєсами вже й з рпжовпх, кашу водевпцу з гуслій - 
ков, а ґазда все ходи п припрошує: Будьте ласкавп, харчюйте ко“. — 

Люде вндповідают: „ІІростпбих, харчюемо ласкавп, аби на вас Бпх 
був ласкав". 

Тогдп голова родини спрощує собі, хго має нести річі з церкви, 

шобп був ласкав раненько прийти. Єк люде вже похарчюют и голова 

родини поспрошував собі вже до річів ц до кііа нести, тогдп в гал усіх 
проси: „Будте-ко ласкавп, нп тєготуйте завтра приходити, Бпх би вами 
ни тегогував". — Люде видпозідают вже сп розходєчі: „Дєкуемо красно! 

Дейкі будим приходити, кобп лиш Бпх дав мирно дпждатп". — И так сп 

само розходе, єк п першего вечєра. З носїжіне всі пдут єк паикрашше, 

бо то гріх ви спасипй впробєтіі фіґлї. 

Т р е т о ї д н п п п комашня і погріб. 

Рапенько вмпзают тіло п так робє шо днини рано. ДІочєют шма¬ 

точок у воду, ним мпют лице, вптак утрут и шє поцулуют. Дитину мале 
умиває матка хресна, бо так сп годи. 

Тоту воду, єк озмут мерця, впсппают у грєдкп. Биток си сходе 
рано тоти, шо мают йти за річямп до церкви и з конем за попом. Дают 
їм їсти п впп пдут до церкви. Трохє ппзнїише зачінают сп сходити люде 
па комашню — н ждут на попа. 

Свояка иесут служби, то є зерно п свічки. 

Тато зерио, шо попазношували люде, стої усе в коритах п одно 
корито зерна дают домашні вид себе. Тотп корита пз зернами мают бути 
коло мерця и тілько мисок, тілько має бути у зерні служебннц свічок. 

Декотрими селп лаголє таки в мпски. рпд нього п ппшла назва 
„миски", але в нас таки складают без кнеок, лише нзвут „миски". 

Найбіднїіїшпй чьоловік покладає 3 миски, ннчпй 5 мпсок п так 
складают дехто 7, 9, 12, 15, 18, 21, 24 і ЗО мпсок. кождпй проти свого 
стану и укику. Бппше вид ЗО мисок ніхто ни складає. Домашні складают 
найбпрше до 18 мисок, решту складают своекп. 

Кожда миска складає сп: 5 кокуців, або 1 великий хліб, або 5 кс- 

лачіків; кавалок бриндзи; дехто кладе слпвп, яблука, оріхп волоскі або 
ліскові і — 1 свічка одиниця. 
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Варєт пшеппцу, ружу, або бануж иа перестає, п кілько к висок, 

гиіько ватнкают свічьок трийпиків, п оден хлїб, але ви скризь. 

ІІогрібавна миска. Миску погрібавпу лагоде таки в миску 
глинепу, або в деревєну. Рубают полотоа крижево. або перкалю, то про- 

стелюют п клалут па то миску, а в миску кладут 5 кокуців або кола- 

чіків, кладут ложку з пшеппдев, рижом, або банужом з тим, шо є злаго- 

жево па переетасї, кілька пирогів, кілька голубцив, кілька кавалків 
брипдзп п свічку — трпйник. 

6к прппесут річі з церкви, тогдп оден, хто періж уздри, біжи 

у хату п дає долавши» звати, шо ирпиеслп річі з церкви. Хрест з церкви 

прпперают лижи викпп до хатіюї стіни и доаашві перевезуют єго пере- 

иітков, або перкалем два рази так довгпм, ек хрест. Нротесию прпперают 
до даха хати п хрестики тай тримбітп перевезуют білили фустипалп. 

11пп вберає сп па дворі у рпзп п йде у хату співаючі „Со святими 
упокой", а дек „Надгробне ридавіє" кіпчі. 

Даюг попови і дєкови по колачевп, перевезапому білов фустипов. до 
котрих колачіків в приліплені свічки запалені и то держи иип з деком 
через цілу напахиду у руках. 

В хаті зажегают всі свічки коло „свічів" и чотири свічки вриту- 

люют зажеві до всіх чотирох скіи хатєапх, павхрест. Погрібавпу миску 
кладут па то місце, де ппбпшік умерав, хоть бп и па печі. Робе дорогу 
до тої миски, говоречі: „Прошу, еґомость, па печі вмерав" — н ппп там 

є'і опроважче. По скшчепю опроводу пип кропи тіло умерлого й деревише 
свіченов водов, дек співає „Вічная памегь" п виходе па двпр співаючі 

далі „Вічиая палять" і Светпй Боже". 

6к ппде ппп з деком иа двпр, тогдп впдважпїші мушіне пдут класти 

тіло у деревишя, в котрим вже е накладено: гпблпвок з деревпшя, бобу; 

у деревпшю стеле кавалок полокпа, або ппркалю. Иачі кладут тіло 
в тим ппдстелом, иа котрим лежею тіло на катафальку, „лодвах“. Кла- 

дут тіло у деревини:, а ек було вже передом покладено, то затпкают 
деревпшє верх мов лодвов. Родина плаче, цїлює и паде на тіло. Дере- 

впше укривают новим лижником, кот[ ий висів па гредці. Бідні укривают 
вовнянов скатертев. Діючі деревишя укривают: присітков, запасков або 
й полотном. 

Берет чотири люде деревише, вже укрите, и виносе его на двір, 

ковтаючі у кождий порпх, почерез котрий переносе мерця, по три рази 

Й заперают борше двері хатенї. Робе це на то, шоби туда вл;е борте 
цц мала смерть права зайти. 

6к иииосе умерлого, то найстарший з родппп бере хліб ппд праве 
плече п сідає в кутак на то місце, де б\ла умершого голова п запорає 
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двері. Там посп іп пара мінут, а вптак тої хліб дає за свою душе. Це- 

роби па то, шосіп пп пішов маєток за умерлим з хати. 

6к вппесут деревпшє на задвпрє, то кладут єго па два кайлачки, 

приносе два коли і привєзуют его до тих колив ліінрамп, шо служи за 

мари. Деренепий хрестик тот, шо стоєв у зголовах умерлого, кладут єго 
у деревпшє, а то розпетє, шо іірииесепо з церкви, кладут зверхє на 

деревпшє. 6к би забули церковну єку річь в хаті', то там був би знов 
скоро мертвец. 

Єк тіло вже вппесут на двпр п там єго обєжуг так, шо добре не¬ 

сти, тогдп нпп з деком п люде вертают цн в хату до опроводу мисок 

й иарастасу. 

В хаті лагодє миски й парастас, зажегают всі свічки й миску по¬ 

хоронну кладут на то місце, де умершпп умерав. Пип з деком онрова- 

жєют миски, а вптак берут и хітают иерестас, співаючі „Вічная памєть". 

Люде пологают хітатц перестає, ловечі сп однп одним за руки. По скіи- 

чепю перестасу дают кождому перестасу їсти. 

6к сп вже скінчі всий опровпд мисок й иарастасу, зачєнає тогде 
господар дому просити сідати за стпв їсти. Люде еїдают за стив, а єк 
добре заплачено полови, то й пип сідає за стив їсти, а єк ви дуже добре 

попови заплачено, то ппп нп хоче сідати їсти. Звпчєппо пип каже пла¬ 

тити пєть банок дорозше за то, шо еєде за стпв. За столом роздают по 
гореєтп, наповненим водов, перевєзанпм червонов волпчков, на горшє 

кладут колачік п тулєют до него свічку зажжену, то все дают за душу 
умерлого. Горшєтл дают звпчєйно за першим столом тим, шо пип епдп, 

за другим п третим столом то дают хіба лиш у богачів горшєта. Єк роз- 

дадут горшєта, то тогдп кождпй устає и говори молитви : но скінчеию 
молитвпй гасе свічки, вппивают воду з горшєг, п ховают „простпбогп“ 

у дзнобиї, пазухи, де хто холи й зачінают їсти. По скіиченю комашвї 
молєт ци зиов и встают пзза стола лай пдут па двпр, де виходи п пип, 

убраний у ризи. 

Пип стає в зголовах умерлого й зачєаає чітати апгелію. Люди сп 

дуже тогдп скошпоют кодо йола, бо хоіє нолпвпти сп. єк сп ме отворе ги 
апгеліє. II єк сп отвори апгелія н покажет сп богаго чєрвоппх буквий, 

то тот мертвец є шєзлпвий в Бога, бо вин божий. А єк сп покаже бпрше 
чьорпнх, або п веї чьорнї буквп, то горе такому чьоловікови, бо вин 

грішник. Єк добре попови заплачєпо, то впи по скінченно аигелїя зачіиає 
говорити казаиє п чім бпрше заплачено, тпм бирше впп впреховує добрих 

діл умерлого, а люде говоре, шо то божий чьоловік п тпмунь стараюх 
сп платити єк паибпрше попови, шобп вин лиш давав „файио проші“. 
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(зк умре бкццс бідиий п ни мав чім добре платити, то пнп скаже 
лпш. „Прошейгп его раз, другий раз, п третий раз1* п бирше пїчьо ни 
хоче говорити, 

*зк вннесут деревпше па двпр, то домашпі складают иа деревишю 
лудпик умерлого п по оцроводї роздают ого за душу умерлого, говорячі: 

„На ко гачі (сардак, сорочку) за мого ІІвапчіка (або ек йме), най Го¬ 

сподь буде ласкав простити ему гріха". — Тот, шо бере, каже: „Ііро- 

стибпх, пай Госппдь ирийме та омепчпт ему карочки". — А декотрі дают 

одному убране ціле з умерлого, убераючі цего, шо ему дают то лудинє, 

вид разу у лудинє, бо вптак умерлий буде на тим світі мати то все убране, 

8а простпбогом ни можна же іуватп, бо ек би хто жєтував, то ліпше 
шобп й таки ни давав. Тот вптак простибих був би такий, озєк спузов 
припаденпй. 

Ьк була жпнка, або чьоловік, котрий умер, к.. вар. то шобп его вид 
тою гріха освободитп, берут п кіпчут убогу жпнку, котра сп хоче того 

прппмпти. >па стає коло деревпшя, кладут їй пид йоги конец полотиа 
п почерез голов пид пети И там рубают. Отже цілу еї укривают полот¬ 

ном и то апачі, шо вже укрили гріх цеї умерлої особи, котрий приймала 
сп покутувати ця убога жиика, покрита полотном. 

Давпїшше був звпчєп, шо приводили. барана, золотили ему роги, 

к ,аіп по калачьви на рпх, тулєіп но однії ц важений евіцци до рогпв 
п давали то Попови коло деревпшя на так звану „на головку". Тепер 

вже це пп росе, хіба де дуже рідко. Давнїйше давали і коровий тай 
воли з визолоченими рогами полови на головку. 

По скіпчипий комашпп, простпбогах ц нроші, кладут погрібавну 
миску на деревпше, ипн пше раз оироважєе мерця п стают чотири, або 
вісім людпп, котрі хоге пести мерця, кождпи на своїм місцп, де хочн 
нести. Іосподар кладе иа всіх штпрох кінцях деревпшя но 1-2 кор. 

котрі то гроші берут собі несінники, але то ни скрізь кладут гроші, бо 

бирше зазвпчь несут безплатно. Люде, котрі е до церковних річнії при¬ 

значені, берут п несут річи: хрест церковний на перед, за тим фанн 
п кругвн. 

ІІші сідає на коня вбраний в ризи и йде за церковними річями, 

за прот сійон, а за попом нз заду песут мерця штцри люде па кілю, на 

п.іечьох; за деревпшем йде дек, котрий иесе каґіниицу п одна жинка 
з домашнпх, шо несе ногрібавну миску, котру за кождий раз ек пип 

оироважєе тіло, кладе ци на деревпше. Дальше йде родина умерлого го- 

лосио заводвчі, „приказуючі", хіба то умре екес, мале, по то за таким пп 

прпказуют. 8а родинов плут люде, хто хочп пти иа цвинтар, але ип идут 
всі пд цвинтар, лин дехто з тих, шо бунти иа комашин. Из заду' за по- 

грібом идут тримбітпики, котрі нп доходе іі майже кождої хати при дорозі, 
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стают п хрімбітают, шоби люде чюлп, шо йде погріб ц подавили еп. На 

самим заді веде хтос коня обтерханого бисажиев як тячірамп, з мисками, 

котрі заносе до попнвекої розодеидиі п впддают понови. 

Єк добре поповп заплачено, то вин пз чиста стає, й опроважяє, а як 

лихо заплачено, то вин дуже рідко опроважєя. ІІип ніколи нп злізає 
пз коня опроважкги, лише спдїчі па кони опроважяє мерця. 6к чьоловік 
божий, то лехко нести, але єк грішний, то тяжкий як глина. II як божий, 

то файна погода на дворі, а як грішник, то таке нехарь, шо годі ступити. 

Возом ніколи мерця в пас нп везут, а в зимі то дес санкамп везут, але 

то дуже рідко. 

Єк иринесут вже мерця до брами цвинтаря, там иип злізає з коня 
н деревншк заносє в цвинтар п там кладут па мари, навмисне для того 

зроблені; то тїле, па котрим несено мерця, видЕЄзуют, а далі до церкви 
п вити зиов до гробу иесут иа марах. На шарах берут мерця й иесут до 

церкви, а паламар дзвоип в дзвони. 

Тіло заносє до церкви п кладут насередь церкви на пидвишепю; 

миску погрібавиу кладут на деревпшя и зажегают в вий свічку п туляют 

до деревпшя з усіх чьотирох боків важені воскові свічки. Коругви кла¬ 

дут на своя місце, а хресг держи чьоловік середь церкви, бо с хрестом 
иесут тіло до гробу. По впдчитаню апостола п апгелія п як зачіпає сп 

співати поедїдие цулоеаие. адоііяая паламар з хреста н деревпшя укри¬ 

вала и бере погрібавиу миску, то все йде сп Попови. 

По скіичеию співана пос.идне цулованя, тклякают в і, скажут за 
помершу душу „Очінаш“ п витак виносе иа двар тіло, вже трупва ип 
укрита п хрест так само без укривала п иесут до гробу: родина дуже 

приказує. 

Єк припесут мерця до гробу, то штпрп люде спускают тіло у ему, 

а домашпї мечут у ему грошпй при понови вид 2 сот. до 1 кор. Над 

емов видправее ппп „надгробну панахиду“, кропи ему и нечєтае гриб. 

Кожде з родини мечє дробок глини у ему, а мушіие берут лопати п за- 

грібают мерця. Родина приказує, бо то вже послїдне прошінє з умерлим. 

Тримбітарі ьпнгруют в тримбіти цілий чес, аж доки ии загребут. 

ІІип з деком и паламарем вертає до церкви, на передь попа иесут 

хрест. Дек зберає тоти річі, шо з деревпшя, єк миска погрібавиа, укри¬ 

вала з деревишя и хреста, п несе до нона, а паламар вертает ци на 

цвинтар там, де загрібают умерлого. Єк вже скінчеют загрібати грпо, 

тогди домашні укривают цілий гриб нолотпом, або деєкі п лижником, на 

всіх чьотирох кінцях гробу уклєкают несіниики, и па середині гробу 
домашні ц грабар. Кождому песїппиковп даюг ио кавалкові! полотва, но 

одному кокуцовп і ио одний свіцци важений. ІЗптак домашпї иросє проші: 

„Будьте лаекавп прошетп мого дєдика (або ІІванчпка, ци єк там па пмя). 
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Грабар, ііееїпинки ц тримбігарі прошеют словами: „[Іронією раз и другий 
раз, пай го Бог буде ласкав прошєіп*. — Вптак грабір бере собі тото 
укривало з гробу. Трпмбітпикп переетают трнмбітати п так погріб 
скіичєв са. 

На гробі деекі закопуют деревєиии хрест. Саде дерева овочеві 
п смереки, парубкам її дївчєгам затпкают деревця у гриб. Домашні прості 
погрібавииків домив па нокомашнини. 

Погрібавппки, ек си вертают домив, го дорогов чіетуют цп и вже 

кревні зачіиают говорити про сиадок по умерлим, ек сн єкии лишив, 

вираз и посвзрет ції добре. В хаті, ек си вериут з логрібу, їде, пют, 

а давнїшше дес чесом и тепер ппраз и гуля ют. Так, шо з великого желю 
ппраз виходила и велика радість. 

1 і6 земии посипают муку, шобп ипшати, цп душя приходила в гостї, 
в хаті гасе світло п всї лєгают спати. 

іКєл о ба по умерлим. На хатах пп впвішуют жєднпх желпбпих 
впдзнак. Декотрі уберают ип проетїшше п е звачей, шо пи можна одеа 

рик данцуватн родпиї умерлого, але то лиш дїтем по родичах. Але чєсоя 

ек е еке з родиии охоче, шо ии годно вадержета року, шоби пи диицу- 

вало, то ек зачепае перший раз ио похороні гуляти, то має веречі пара 

ґреГіцерпв ппд ногу того данцу на земю, то иібп оплата єкас умерлому 
п тогдц вже можна гуляти. 

По мини умершого. Першої неділі по похороні'несут до церкви, 

де пип опроважее за душу умерлого, так звану „горечу миску*, котра 
скла даті цп з одної „миски* п „параетлсу “. 

Третої неділі' скіа.іают в церкві до опроводу за душу умерлого 
від 2—5 „мисок" и „параетас*. 

НІестої п дваиацїтої неділі' так само приносе до церква іі складают 
за душу умерлого вид 2 — 5 „мисок* й „параетас*, шо піні опроважее. 

6к мине ииврпк умерлому, але то лиш по старших особах, то до¬ 

машні робе „ииврпк обід*. По малих дїгех піхто нп роби иивроку. Баре 

їсти, несут питя ц спрошуют своеків ц чюжих коло церкви, або й ходе 
коло хат и просе иа обід словами: „Будіте ко ласкавп до нас па обід 

па четвер* (або там уже па котру днину). Своеки зносе так само, ек на 
комашню зерно н миски. Домашні лагоде 9 — 24 мисок її зерно тай ие- 

ресіас. Приходи пип, тото все опроважее и витак то заберае собі, а люде 
їде, пют и розходе си домив. Теперіїїіппми чесами уже рідше берут попив 
ва обіди, робе без попив, а миска зараз у иершу неділю зиосє до церкви. 

Єк мпиае рик вид умергя, тогдп зиов робе „рпк-обід*. „Рик-обід* 

робе так само, ек и ипврпк. Дехто, але то дуже рідко, роби також 

п „ппвтра-року-обід*. 
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Так си кінчі ішмиики по умерлим и витак сп его поминає отак дее 
кавалчіком хліба, ґрейцериком, дає си їсти в хат і чюжєму чьо.товікоїш, 

або таки иомпиаєт ци па храмах. Все поминає си в суботи дїдивнї ио- 

мериіі душки, бо аби єкі гріхи були, то Госпбдь любенький та солодень¬ 

кий обмепчує парочки людем. 

Грибки. Давніше у нас робили я і рибки “ 1у в понедївиок й у вив- 

торок по велпцїиии. Складали вид 12—30 мисок, попи то онроважєли 
й аабералп собі. Деєкими селами робє и до тепер вгіпбки“, але в иас 

вже иїхто тепер ип роби. 

Збіг лепет а. Єк ми одна жиика, а ваибярше дівка, страти дитину 
и дес єго вакоиає, то тоти збіглеиєта до сім років просє крижми її хреста. 

Нираз си трафи так, шо хтоз йде, а то іі.іачют абіглеиєта в скалі. Єк 

си кіичєе сезіпй рик вбігленєти, тог.їй приходи по нето біда, бере єго 

и впо стає звихлеиииком. Чєсом єк би трафив ии ту нору, то абіглеиє 
кричі, єк єго біла несе: „Хто в Бога вірує, дайте майї хреста1". — 

И юглп єк би знак тот, шо то віює, зговорити форму хрешіия, верх 

шіиочку вид своєї сорочки, то тогдп біда пускає то збіглеиє и з иего 

стає ангі.іь. Тот аигіль то стає тогди ангелом тою, шо єго охрестив. 

Єк сп народи дитина нпжнва, або збігає в дому ґаздпвским, то 

несут єго на цвинтар и на цвиитарп вже є таке місце умпсие для ип- 

хрешєнпх дїтий призначене п там єго ховают. Шоби дитина по сімох 

роках ии хрешєна ип стала звихлеиииком. впсвєіюют воду. 

Наспііают 12 горшєт водов, клалут по одному колачєковп її по 
одпий свічці п то все складают па прпстолї серед церкви п там ппп 

впсвєчює воду у двапацїть пасем. Бпсвєчєиу воду внспиают в одну 
коиовку з усіх дваиацїгьох горшєт, а в горшєта наснпают другу воду 
п дают за душу тої дитини, котрий впсвєчюваио воду, говорєчі: „На ко 
за аагеликову душу Дмпгрикозу (ци єк там уже собі хоте мати имя, так 

и иаводє). Висвечєну волу виспиаюг з коновки па гриб дптиип и дитина 

стає ангелпком, вїби вже охрешєна. 
Котра жнпка умре тєжка, то горе їй, бо тлков тєжков муси ходити 

аж до страшного суду. 

Котра жилка умре по дитині и лиши малу дптниу, то єк єї прииесут 

до церкви, то ішп єї виводи умерлу уже иа порозі церкви. 
Всім иовішеннпкам, поіоилїиипкам й самовбийцям, робє так само 

комашию й поминки, єк будь кому, Инчі знов нїчьо пи помииают, бо ка- 

жут, шо то вже такому иїчьо ип помагає, хотьбп шо давав за его душу. 

Похорон видбуває сп без попа, але єк хто добре заплати поповії, то 

йде й ппп. 

Ч Гроби, грібки 
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Всі стратники пдут просто в Чьорпогору град кувати; тазі нили 
'біда у зистріть вози смеречє. II ек є всекі фортуни, то внп провале то 
все. Скоро си екпй страти, то тогди мусп бути фортуна, бо біда сп тогдп 
жени п йде за душев того етратинка. 

Такі стратники показуют еп па місцях свого страчеая, птжіют лю¬ 

днії, бо внп пп яают прпстанпвку па тим світі' аж доти, доки впи ии мали 

свого чєсу умерати. Тимупь то ії так страшно па тих місцях, де хтос 
згубиг си. Всіх стратників ховают на цниптарн дес у кут, звпчєйно там, 
де й ьбіг.теиєта. 

В а н д ривка по смертп. Нн одеп умерши приходи, шобп єго 
помішати. А котрий умер без опроводу, то си показує, шобп єну зробити 

опрокпд. Найбирше то стратники пп дают люлем спокою, бо впи хоте 
опроводу. Ск сп трафп ккпйс умерлий, іио сп показує, то треба зробити 
опровпд її поминати єго душу, аж доки впи пп пропаде сам вид се. 6к 
сп трафи єкийс упертий, шо пічко злу нп помагают опроводп, то треба 

тп п то па разу таки до прпмивннка, абп впи то єкос впдвериув п того 
домовика вицаиував з хатп. 

Онпрі. Оппрь єк умре, то впн все чєрвонпй п праве око в него 
зажмурене, а лівим си диви. Оппрі є чьоловікамп; де є вид олиого 
де її п вид одної мами сім сипів, то семпй мусп бути упир. Упорі 

ходе в почі п у тпх людпй, шо сп пп моле Богу, виппвают кров 
з тіла. На пі одинока оборона є говорптп „Очіпаш1', то упирь сп пп 
наверне до чьотовіка. Чіеом сп трдфєє, шо упирь єк умре, то в одно 
ходи до своєї хати и пужіє людий. На це инчего способу нпма, лиш сп 

муси видкопати того уппра и впдтєтп ему готов, покласти мпжи йоти, то 
тогдп вин ви ше ходити вїкуда. Уппра а гробу мож ппзпати, бо вин є 

перевернений лицем у долину, обірване волосе. Битко прецї, шо вин собов 
комоспв у гробі. 

Душя ііо смертп. Скоро душя вийде с кіла, то у на пде по своїх 
ділах або до царства, або на муки, а ек умерла ппчєсовов смертьов, то 
хо.іп но земші, доки пп прийде чєс єї правдивої смертп. 

Люде з того світа, або си показуют на безлюдних місцях, або 
в снах, а ііайбпрше то умерлі говоре при смертп з умераючпм. Розказуют 

про всекі діла. Гозорє, за шо гріх, за шо чьоловік має иадгороду, роз- 

пптуют си про всєкі справи, ек са тепер людем жпс на світі. 

Пекло й царство. Пекло представлєют вічними вогнями, де 
душі смажут ци у великих кітлах, голосєчі й парікаючі па свою долю. 

Чорти вічно там сп шппделє з довбнями п впльмп середа великої штьмп 
Й темрєвн. 
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Царство собі дредставлеют великим тестем, де иовио роїкошп, єспо~ 

стп й гаразду, де повно ангелів й божих душ моле си Богу. 

Записав у цвігнп, 1911 р. Петро Шекерпк Доипків, еедянпп. 

II. 

Коли ухрет ґазда ци ґаздиня, то насамперед й іет сн наймати трпм- 

біташів тогдп, ек умрет май богатий, а відтак йде си до попа. 6к умрет 

бідиїйший, то від разу идет си до попа, я трнмбіташів таки не беру т, або 
лиш одного (звичайно буває 2). 6к умре ґазда, то пдут до попа мушінп, 

папблпжші свояки, або ек нила, то й чужі сусіди. — Приходе до попа 
п годе си, за кілько ппде на комашню (похорони). 6к умре ґаздиня, то 

идет до попа чоловік її. Від попа йде си до дека и до паламара. Дека 
годит си, за кілько ппде чітатп савтпрю, а паламара, шоби дзвонив по 

душі. Відтак идет до церкви и берет свічі (чотири і хрест, дїтем не 
берут світла і хреста з церкви, лиш старшим, почавши від 18—20). 

У хаті чилєдь (жннкп) робе голубці п крпше буракп, та печут хлїб 
(кислі паланицї). Варе і подают такі страви: Студенець, голубці, бу- 

раки, с. е масо вуджене варене з квашеними буранами (юшка буракова, 

улюблена страва і найчільпїйша у Гуцулів), кашу кукурудзяну, на котру 
відтак дают вже па стіл гус.тєнку, зверха иа кашу в мпсцї. Колп ґазда 

вийшов д’ хаті вид попа п виніс свічі, покдав коло мс-рця, тогдп тулеют 
і другі свічки до церковипх; ек натулє.іи, позажпгалп, виказали Очинаш, 

то кутают си. Се лиш домашні і пара чужих жіпок, шо прпготовлєют ва¬ 

риво. Тпмчєсом прийшли трпмбіташі п ек аатрпмбіталп, то додали такого 

желю, шо чплєль зачела плакати та приказувати (голосити) в хаті коло 
пебіщпка. Вони тримбітают разом. Старшому лиш тримбітают, а дітям пі. 

Трпмбіташі еидет лві-три доби, аж деки нп сховают покійника чи по¬ 

кійничку. 6к прпндут д’ вечпру ци у полуднє, таки у двину, ек умер 

ґазда цп ґаздиня, то затромбітают таки зараз, відтак з дееїть мииут сиде 
и знов тримбітают (одно трпмбітапє не греває довше, ек одну-півтора 
міпути). Тримбітают на иодвірю и ек скінчиют, то йдут в хату, або диве 
си, єк си забавлєют усєких забав. 

Тпмчпсом дек чітае савтирю, йпк па дворі бавле сн, бо у хати е 
також люди, шо слухают чітаня. Се звичайно старі, побожні, та менше 

рухливі, або такі, шо забава їм пусте. Жіпкп голосе і так прийде чпсом 
до дипип; люди тогди кажут Очінаш і розходе сн. Світло торит, а до¬ 

машні ц свої легают спати. Рано устают, порают сн, єк учнра, голубці, 

бурани, капту варюг п хлїб печут п лагоде усьо, шо треба па комашню. 

Свічки сучут також, аби було усьо на завтра. Жінки сп сходе знов, але 
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коЖда несе у платині зерна, кукурудзів, й сиплет у корита; се на „миски“, 

бо уже другої и третої днини лагоде на похоронок миски для попа. Миски 

сі мают лише таку назву „миски8. Тих „мисок8 має бути 12— зерна. 

Окрім них є шє 12 „т р і й п и к і в“ і 12 „служеб8. „Миски8, се 12 ми¬ 

сок зериа; „служби8, се 12 купок „стропів8 по 5 колачів; „Трійник8, се 
один бохонець хліба, а в нїм позатикані три свічки воскові. — Трійників 

є від 3, 6, 9, 12 (а вже у бідного 1—2). 6 шє „двійник8 т. є до 
5 колачів дає си 2 свічки. До служби, т. є до миски зерна дає си 
1 свічку и се є „одиниця8. До служби заміст колачів може бути один 

бохонец хліба. Окрім сего є шє горєча миска, шо иесут 8 тілом разом. 
6 в ній трохи страви 8 перестасу, бриндзи і иншого. В тото кладе си 

лижку, завиває си миску у платину и несе си на цвинтар. Дєковп йде си 
від трійника кукуц (малий] бохончик хліба або 1 крейцер) — а від 

служеб 1 колач з тих 5-тьох — колачів. „Служби8, то є колачі, уберают 
єблукамн п горіхами. Усе то заберає піп. Треба нераз коиє, шоби тото 

заніс до попа; парастас їде у хаті. Чисом у році робит си обіди, то шє 

тогди лагодит си 6—7 мисок і служеб и один трійник. 6к хто ни утєкає, 

то лагодит усі 12 мисок служби и трійники нараз. 6к піп прийде, то 
опроважєє тото все и поки опровадит,. то уже все порахує очима п знає 

усе так, шо ни може пропасти и один колач. 

Другий вечер люди знов си сходе па посижінє и так єк спочі робє. 

А триибіташі вчора сночі и сегодпе у водно тримбітают. Хто уміє грати 

у флоеру, то йграє ту:кної, а чилєдь приказує (голосить) и так другий 
вже вечир мпнат. 6к люде зачивают си розходити, то ґазда просит па¬ 

рубків па завтра за річами до церкви: за хрестом и протесийов (хоруг¬ 

вами), а вни обицєют си, шо пидут и кажут: „Ой треба рятувати у при¬ 

крім разі8. Єк людп розійшли си, домашні лєгают спати, аби рано робити 
порєдок. Скоро рано, встают и варєт бапуш (кулеша иа сметані) на пе¬ 

рестає. Парубки вийшли си и пдут до церкви за річами. Тимчєсом сходе 
си люди на комашню в хаті, домашні лагоде їсти на люди п просє за 

стів у другій хаті, не тій, де мерлец: „Богдайсте діждали, пдїт ко8. 

Люди сїдают за столом, кухарка сипле голубців у миски, а ґаздине за- 

жигає свічки і кождому дає з колачіком за умерлого душу. Всі кажут 

Очінаш за душу покійника. Єк їде, то дуже чапают язиками, єк би жми- 

кали платє на мзґлівнпци, так жмачут, та сапают. Відтак єк попоїдє, то 

знов кажут Очипаш за душу помершого, встают и говорєт: Най Бог 
приймет Іванову душку до царства небесного, до раю світлого, до по¬ 

кою вічного, пай Бог прийме! І виходе, а па їх місце другі сїдают. Тоти, 
шо попоїли, сндє тепер коло ватри з люльками и говоре собі усєкі при¬ 

годи. Коли вже з хрестом вийшли і кругвами, ґаздиня виносит перемітку 

ЕГНОҐРАФІЧНПЙ ЗВІРНИК. Т. XXXI. 19 
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на хрест и плачучи завєзує. ІІочерез чис виходи й піп. Піп опроважєєт 

тепер у хаті. Видтак берут штири люди та виносе небіщика на двір, 

а в хаті лагодє лиски. 6к у божку є комашня, то варе рідку кашу ку- 

курудзену, до олію фасулї з сліївками, голубці з олїєя, і росівницю та 
січену капусту рідко з крупами. Єк верпут си від гробу, то шс всі їде, 

а домашні дают горшєта з колачамп за душу цояершого и свічичку. 

Єк у скоромний день комашин, то варе студенец, голубці з солонннов, 

бураки з мєсом буженим, риж на молоці солодкім. На перестає варе риж, 

пшеницу або бапуш. 6к бере си тіло на двір, то вже ек вінесут, заперає 

си двері, а ґаздиня сідає па тото місце, де була голова мерця, де лежив 
пебіщик и бере хліб у руки, 1 боїонец, та дає за єго душу. Попови 

складают у корита миски зерна, кукуців, бриидзи, колачів, єблук 
і всєкого, шо дім має, а в тім у кождім свічка гори. 6к уже злагодє, 

тогди піп н миски опроважєет, а чилєдь то борше у бпсагн позсипає. 

Тимчєсом другі лагодє їсти. Піп єк миски опроводит, вийде па двір. 

6к їда готова, то вийде домашнє, иоцулує у руку попа тай кае: „Прошу 
пан-отця за стів“. — 6к піп доброї волі, то йде, а єк сердитий, то 

вирве руку та кае: „Ні, ни буду”. Тай тогди стоїт на дворі, доки люди 
попоїдє; єк вийдут перед хату, тогди піп опроводн тіло, тай чітат єваи- 

гелиє. Люди лиш диве си, на єкія отворит євангелие, бо кажут, шо єк 
на черленім отвори си, то душа піде до неба, а єк на чорнім, то до 

пекла. Коли піп чітає євангелие та викаже наказуване, то домашні пла- 

чут, а чюжі люде усе лагодє, шо треба: миски на коня кладут, кілє до 
деревпшити привєзуют, ліжвпк також на деревишє кладут. 6к уже берут 
небіїцика, тогди єк би утєв, так чилєдь нараз заголосит, а ґаздиня за 

ґавдов найбирше голосит и найдовше. 6к прийдут на цвинтар, то шє тут 
трохи заприказуют, а чисом лиш ойкают та голосно плачут коло єми. 
Над гробом виказуют Очінаш тай тогди йдут д’ хаті и там внов їде, по 

чім уже розіодє си потїшуючи домашних, шоби ни журили си, бо й так 
усі умремо. 

На похоронок купуют 300—400- 500 малих колачів-обаріпків, і де 
за чотири корони воску ва свічки. На деревишє кладут ліжпик богатші 

ґавди и тот ліжник бере піп. 

Записав у Головах, 1911 р., від Дмитра Максимівна Петро Дудек, учитель. 

VII. Похоронні звичаї й обряди в селі Жабю-Маґурі, 
Косівського повіта. 

І. Смерть. 

Коли хто умиравит, трияают коло него свічку воскову усукану то- 

ппнько, або таки лойову. Йик уже дух виходи, дают у праву руку 
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(умираючому) Грішки волосу білого, аби ви голоу рукоу і свічку, аби зі 

світлом умир. Йик дух уже вийдет, затьигают шьи теплому губи и очі, 
шобп ии вигльидау льично вітрішьпиий, а руки складают па груди. Бо 

то шьи иа той світ майит чоловік бути у пове лудипє убраний, бо у йикім 
умирайи, у такім на страшнім суді воскресне. Йик ни було чьнсу йиго 
убрати пирид смиртиу, то намітуют такий лудине чимне, а потім йиго 

у тото убирают. 

Чоловіка убирают ади у муїціньцкє: у нові постоли, унучі, гачі, 

ремінь, сорочку, киптар, сирдак, йик до богача: йик утьпкайит, то при- 

лагодп собі ззагодї нове, шо шьи на собі піхто пи мау, киптар йпрова- 

нпй. — Чілїдииу убирают у чильидиньцке, а дівчину заплїтают в у плітки 

и кладут на чоло чільце; йик иостаране йи, шьи парубкови або дівчині 

кладут на голову вінчьик з бирвінку. 

Йик умрет чоловік, а ни бричеипй, то бритви і купают, відтак кла¬ 

дут на лавицу, а йик влагодьи деревище, то кладут у деревище, а на 
спід нідстелюют малий ліжпичок, щоби ни на голі дошки. Деревище ла- 

годьи з чотирох звичайних, простих, не мальованих, лиш погимбльованих 
дошок, у верху ширше трошки і складают на лавицу під образами, або 

в хоромах; верхну дошку ни нрибивают и трупа прикривают по лице 

білим рантухом. Копец деревища, у вголовах, кладут коновочку, а на 
коновочку каганец з лойом і ґнотом і засвічуют; також кладут миску, 

повну зерна (оичменю, жита, вівса), пайчьиетїйше йичменю і затпчьуют 

у зерно хрестик маленький (великости І1/^ до 2 дцм.), зроблений на чьисї 
з дерева. Від чьису, йик уже умерлий лежи, прпказуют, голосьи. Най¬ 

старший у домі іде зараз годити попа, за кілько підет, йимарьи йиму 

брати, та дзвопара дзвонити по души. Піп ужи впказуйи, на котрий 

динь прьитати. На той динь приладжеют си на комашню, пецут хліб, 

варьи голубці, 

У вечьир, йик труп стойи у хагї, сходьи си люди, сусіди, на посї- 

джіне; найбільше йде парубків та дівчат, бо там собі у хоромах гандри 
бют. На посїджіне кождпй йде з свічкоу восковов або лойовов; йик 

уходьи, нїчо не каут, тілько кльикайут пирид трупом, відмовльпйут мо¬ 

литви, витак ирстьит си, встайут, зажигайут свічку і притульийут до де¬ 

ревища воскову, або до хреста диривйиного, що у мисці з зерном, ло¬ 

йову затичуют у зерно у миску. Тоти свічки трішки погорьи і їх гасьи 
та складают у миску або коло миски. Хто ни майит свічки, тот кладе 

на груди умирлому або иа деревище ґрийцар. Витак привітні си: „Слава 
Сусу Христу! Йик дужі всі йршьині! Йик днувала, Марічко!“ — Ті, 

шо в хаті, каут: „Гаразд Богу дьпкувати, йик ви, Юрічку! Шо ви най, 



кумочку (тезочку) скаете? — Тепер сїдайит кождпй, де йи місце, на 
лавину, припічок, а йик нива місцьи, то стойи в хоромах. 

Чириз той чьис, пик люди приходна, з родини иайблизші умерлого 
приказуют (голосьи) по одному. Йпкис чьйс тихо і в хаті і в хоро¬ 

мах, але так згоді збирайпт си у хоромах молодїж відпраульити своє. 

Тут усьикі уже загадуют штуки, аба си насмінити. 

II Забави (посїджіве). 

1. Гусака пеци. 

Стаііит до того 3. Один бирет мийку (платок), скручуйи, шьи витак 
опльовуют усі туту мийку і тим у каглї шулиґайнт кагльвркоу раз у раз. 

Другий убирайп си у страшив лудинє, капелюх чудато закочі.ийи и пи- 

ривиртайи, твар намазачуйи саджоу, очі витріщьийи, зуби вишкірьийп, 

иисок пнрпкривйийи страшио и сїдайи на стільчику; то си иазпвайит 
кагльир. Третий, хоч котрий, питайит си того першого. „Що робиш?8 — 

„Гусака пецу!“ — „А коли го упецес?" — „Коли масть потече!“ — 

„А коли масть потече?" — „Коли та а та ГМарічка) того клгльирьи, 

шо сидит, поцулуйит. — До того йи два або три вибрані пушкарі, по¬ 

бережники. Йик котра ви хочет, то побережники держьп йі, а тот, шо 

пеце гусака, вимазуйи, мазачьит мнйкоу туту дівку, або молодицу. 

Від Дмитра Остафійчука Педепьчука, б грудин, 1910. 

2. Бога тьигнути. 

Один стайит за бога, другий за чорта; решта, кілько їх йи, стайит 
за рьидком одно за другим густо. Чорт пиривиртайпт кужух на виво- 

роть, капилюх бирет позакочуваний на усі боки па бакир, лице вима¬ 

зуйи саджоу, очі залупйийи, зуби вишкірьийи, з буком у руках, на ногу 
хромайит, ходи доукола и до кождого си викривйийит, глумит та вишкі¬ 

рьийи; усе зачпнат вид переду и говори: Ам, попи дам! — І котрий 

або котра си уцїрвт до него (засмійит си), тот уже йиго и берет собі 
на бік, а котрий си нн засмійит, тот божий и йде до бога. Так усі 

пирийде, котрий більше навибирайит. Йик уже си роздїльи, бирут бук 
и чортові стают з одного боку бука, а божі з другого боку; їмают си 

Усі за бук и тьигнут — чортові божих до пекла, а божі чортових до 
неба, котрі котрих пиритьигнут. 

3. Чьубрик 

Стают усі у рьид одні за другими густо. Один стайи на пиридї, 

а тот, шо за ним, имет першого за очі руками, би еїчьо ни вид; 
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з тих, шо з заду, тьигпет одеп того першого раз за волоси; витак 
того першого пускайит, вип йде прндивйити си усїм, аби угадати, хто 

ііиго за волоси потьи^ на кого уже иіркуйи, бире го також рукоу за 
чьупир; йик угадау, потрафиу, то обводи йиго за чьупир наукола усіх 
п ставйийи па пиридї, а сам стайит з заду; йик пи потрафиу, пи угадау, 

хто йиго мпкау, то йиго бирет тот сам за чьупир, обводи наукола усіх 

и ставйийи знов на пиридї, а сам стайи з заду; и так добре си за 

чьупир натьигают. 

4. Стріп ниточок. 

Бирег один цікавий леґіиь стропок ниток, задовшки на півтора 
пйиди, згинайит у двойи і роздайит кіпці ниток тим, шо си коло него 

вберут. Він уже зпайит, куму дайит один кбаец нитки, а куму другий, 

усе один конец мужчіпї, а другий чьильиди. Йик уже усі роздаст, пу- 

скат, а тоти, шо си держьн за кінці одної питки, мусьи си цулувати, 

кілько самі схотьй. 

5. Білвцї дерти. 

Сїдайит один на стільчику, а з боку него два леґінї, один з од¬ 

ного, а другий 'з другого боку. Тот, шо у сиридинї (білиця), складайит 
пнрид губами руки $ жмпню на буцї, шо межи ноги держьи так, йик 
фуркати п долоньими (руками) скоро коло губий шуруйит (рівночасно), 

йизиком кльищьи: тьуррр-тьуррр... і скоро чьис вид чьису ударит добре 
по стигнї свойпх стрільцїу (товариші^). Котрому си удаст захопити руку 

на стигпї и ударити по ній, то білиця лише зроби: ччччч... и.идет у си- 

ридину. її так тривайит доуго, поки ни скаут: буде. 

6. Колодьизи тьигнут. 

Ирикльикайиг один сирид хорім, витьигайит руки у гуру і крічі: 

— „Я упау у колодьизь!“ — „На кілько сьижінь?" — питают си 

другі. А сей кае: „На 20 або на сорок!* — кілько схочьи. — „А. хто 
тьи майи витьигнути?* — „Анница!* або там йик и тота муси ити 
и кілько равіу йиго цулувати, па кілько сьижінь упав у колодьивь, 

а витак муси сама падати у колодьизь и крічати. Ту собі добирают ади 

файиі цулувати. Йик би ни хотіла котра йти, то йи на то пушкарі 

и тьигнут. 

Зап. в грудни, 1910, від Дмитра Остафійчука. 

7. Млина. 

Йидного оббирают за Жида, робйи на плечах горб з сирдакіу, 

шоби го ни убили, тай капилюх пирвиртайит, лице вимазачуйит саджо^ 
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п стайит за мельника. Другий льигайит пид столед, йиго прикривают 
ліжником и дают му у р_\ки дві шкабрі (два патики). Тогди проходки 
парубки тай діучата з мливом, — таке си тогди пхайут: — „Мені 

мели!" — „Мені борше, бо я борше приніс!" Та таке одви других вид- 

пихают! А тот пид стильцем так патиками лопоти, — ніби меле, а Жид 

уже згорби си та таке забігайит, та пхайит руку тому пид сгильцем ме- 

жйпоги, ніби бирет у пушки муки, та дайит чьильи.ти пахати під ніс: 

„Ану пахай, прикурьини, — сире мливо, ні усушьеие; у...у си у лице 
у таке ґазди!" Або: „Файпи си меле — варт ґазди!" — А потому — 

ніби у вині прурубуйит воду, та буком науколо усіх, кого зайдет, та 

по ногах; — усі тогди утїкают, куди видьи. Йик си наноелїди млин 
скази, ни хочет молоти, та тогди ^сї до Жида (мельника) та по плечах 

по тім горбі, куда хто чьим зайде. Ужи си так насміют з Жида, піо аж 
льпгают. 

8. Комина убити. 

Ставйи столед и на кіпцн убивают чьипіль (ніж); витак стают два 
леґіпї до себе пличима протоко ножьп, бйрут межйноги бук один за 

один копец, а другий за другий, п тот, шо очіма в зад обернений, ш,- 

льийпт буком прудко, шоби потрафиу на ніж, а другий буком мимо, 

шоби тог ни утрафиу і кае: „Гі..о убйиш, гі. о убйиш!" Йик (звалит) 

убйит комин, то йдет другий шульитн буком, а перший звиртайи буком 
мимо ножьи. Потому стайит друга пара, йик схотьи. 

9. Вірменина. 

Два лиґінї стайит до себе пличіма; їх зййзуют чім небудь, бо 

вірминин за нашіх двох, а на вирха сїдайит один тай голуву одного 
бирет межйноги тай идут межі дїуки купувати ватуйка (кози); решта 
плрубкіу за ґаздіу від тих ватуйок; и там си торжьи. „Шо хочите за 

свою?" — „Штири ґрийцарі!" — Вірминин тогди бирет, ніби обмапуйг, 

ци сита; обмацуйит то за литки, то за гузицу, то межіиоги, ади ци 
дайит си доїти, та затруди, ади ди йи молоко. Дїука пішіт, а другі вар- 

туют, шоби си ни порозбігали. Йик наобмацуйи си тай тогди кае: „Она 
ни вартуйит штири ґрийцарі, бо самі кости, худе, або: дришьіт; дам два 
ґрийцари". — Кілька парубкіу йи за загінпиків. Йик уже богато наку- 

пйпт, йдут (кози) ватуйки різати і лупити; тогди уже таке си зводи, пай 
си преч кае. Тото берут та ді'5гки загольиют та сиплют межи ноги води, 

та таке збиткуют чьильидь, а то таке иіідіт, шо глябя слухати, а другі 

сміют си, 
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10. Сосокало. 

Сїдают хлопці кружьилом, лагодьи таку мийку з плата, один сї- 

дайит у середину, а тоти, шо спдьи, берут плат попйд коліна і усе до 
того, шо у сиридині „сососо... сососо“. Йик злови у котрого, то тот 

йде у середину, а сей па йиго місце. 

11. Сороки. 

Берут тай завйизуют одному у рамат (платом) очі тай дают шьи 

у руки завйизавий рамат. Другий бирет шкабрю, наруби кілька рубежіу, 

бирет другу шкабрю і шкребчст так, йик сорока і ховайит си; там з ра- 

матоя гонит си за ним и де тот зашкребчит, тот того бйит. Тот уже си 

ховайит у кути та понижи чьильндь, а цес так пари (бє)! 

12. Діда та баби. 

Тото обнрайи си двох, один за діда, а другий за бабу; такі льичнї, 

йик бисти виділи, йикє то льиканьи пуднеї Тай идут собі помежи люди, 

а другі мужчіни зачіпают бабу, ади руками межйноги шульпют, а тот 
усе дїдо бабу по лицу: — „А видиш, к..во, шляї1 би тьи трафиу, ти 
майиш других, ти собі любаеіу шукайиш*. — Набйит, набйит, а витак 

пирверне сирид хорім, заголи и й..е. Йик устане, бирет з межи ніг бабі 

й ..а и даєт пахати чьильиди і мужчінам, ади куражит. 

13. Огарка. 

Сїдают наукола, ^ хаті, чи у хоромах мужчіни і чьильидь и один 

бирет шкабрю, зажжьи, шоби була ватра на кінци, обиртайит тим кінцем 

до гори и дайит другому у руки, другий третому борзо, а у кого згасне 

тота шкабря, то тот майи за порьйдком усіх цулувати, ци файна, ци 
паськудпа, ухаблена; — то так борзо одно другому дайи, аби у ниго 

нп згасла! 

14. Поі'ана. 

Бирут два, заввидуют собі очі платом, у руки бирут собі також 

повєзапі плати, держьи за руки або за кінці дранки, и один торсне 
другого и крічі: — яІІо1ан“. — Другий кае: ,Гпр!“ Тогди один дру¬ 

гого бют раматами, куда котрий васьигни, бо один другого пи видьи, 

ци по голові, ци по плечах, та так си уже натьигают, а голову ховают 

д’ вемлї. Ади, я ви лакім того играти, бо то мож по голові, ци куда 

удари ги. 
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15. Зайицьи купувати. 

Сидє усї кружьилом и мужчіни н чьильидь и бирет один капилюх, 

идет за порьйдком п кае: „Купи си у мепе зайицьи". — Тот кіе: „Я 

ни купую, бо вин вітріжьиниії". А вій йде дальше і кае: „Ти вітрі- 

шьииий, купи си зайицьи". — „Я ии купую, бо вій шмаркавии". — „Ти 

шмаркавий, купи си у нене зайицьи". — „Я нп купую, бо вій гнидавии". 

— „Ти гнидавий, купи си у мене зайицьи". — „Я ни купую, бо він 
свиню й..ау“. — „Ти свиню й..ау, купи си у мене зайицьи". — „Я пи 

купую, бо у пего х...й йик у ворьи (оґера)". — „У тебе х...н пик 
у ворьи, купи си зайицьи". — „Я ни купую, бо у ниї п ..а широка". — 

„У тебе п...а широка, купи си у мене зайицьи". — „Я ни купую, бо він 

ходиу до старої Каріфи" (прізвище є і до нині). — „Ти ходву до старої 

Каріфи, купи си у мене зайицьи" — „Я пи купую, бо у ниї п. .а до гузпцї при¬ 

росла". — „У тебе п...а до гузицї приросла, купи си у мене зайицьи", — „Я 

ни купую, бо він охаблений". — „Ти охаблепий, купи си у мене зайицьи". 

— „Я ни купую, бо у него муда передрані". — „У тебе луда пере¬ 

драні, купи си у мепе зайиця". '— „Я ни купую, бо її й..у мидвідь". 

— „Тибе й...у мидвідь, купи си у мене зайицьи". — „Я ни купую, бо 

він жьибй їу". — „Ти жьиби їу, купи си у мене зайицьи“• — „Я ни 

купую, бо йиї кутюга їапда ц ..у лизала". — „Тобі ґайда п...у лизала, 

купи си у мене зайицьи". — И так дальше, ади ^сьикі пльотки такі, 

шо я ни можу казати; ади: бо у него х...й по колїна; бо він кобилу 
й...у; бо на П..ДЇ волосьн нима; бо у ниї п..ка коло пупа; бо у на дайп 
Жидам й...ти; бо він кобніу під фісг цулувау; бо уна люби залупле¬ 

ного; бо у ного х...й на цаль; бо у нпї пв..а без діри; и таке ади — 

одно другому всьикі пльотки. 

16. ГлембІ8и (журавля, крйкала.) 

Ади уже на посліди, оббирайит си одии за корольп и бирет собі 
у руки пужіувно добре, жердку доугу. До корольи чіпаєт си другий за 
сирдак, ци кпшар, а того третий, и так си насильпйит багато; на самім 
задї чіпайит си добрий гусак, и виходьи па царппку. Йик гуси закричьи: 

— „Кррр-кррр-кррр". — Король кажет: — „Насїг гуси". — „Пасемо". 

„А чію траву?" — „Твою". — Тогди король жердкоу того задного, 
а тот заднип тїкайн и закручуйи усіма. Тою нираз тїгайпт си гет по 

царипцї, а пираз тото си закрути и перверне, то усе там на купу 
и дїуки и хлопці. Йик тото у зимі, то хлопці ади ділкам менш ноги 

зими (снігу). Вптак уже коло піуночи розходьи си кожде у свій бік 

по* доміх. 
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Всі сі забави відбувают си прилюдно, при очах дїтий і старших, 

а участь берут у всіх оба поли. 

На посїджінє сходьи си все у вечьир чириз чьис, ник труп лежи 
у хаті; коло півпочи всі си розходьи по домах, лише си лишьиют до¬ 

машні и вартуют коло трупа и тримбітарі, шо трпмбітают вид самого 

почьитку. 

III. Похорони. 

Тої днини, коли мают прьитатп, лагодьи, вари чьильидь на ко¬ 

машню; шьи пврид тим папецут хліба, наварьи голубцїу. Иик піп майні 
прийти, сходьи си люди па комашню и зносьи пиристаси. ІІриносьи кож- 

дий у мисці зерна — тою пи служби, а у миску затичуют свічку, усу¬ 

кану з воску; шьи окрімни несут кукуци, книші тай колачі; то йде за 

жьильом: може з хати одної нести і два и три и десьить кукуціу, за се- 

строу, за братом, за дьпдим, тото пиристаси і до кождого кукуца свічку; 

шьи несут йпблок, йийиц, писанок усьичпного. Зерпо, то є служби, 
зсипают у корита, а пиристаси, кукуца тай книші складают у миски па 
стїу; і затичуют свічки у гушму у стропок. Родїя своя зносьи одну ве¬ 

лику миску хітаугну і гушму свічок затичуют у ню, шьй коло тої хі- 

тауної миски кладут — одну миску з одного боку, а другу з другого, 

а вптак уже кладут па столу, кілько ви мисок... Шьи тої днини сїд- 

лают коня рано я висилают по попа, а также трох парубків за христом 

і нротесиями. ІІецут также міцїцькі кукуцики такі, йик палип, иик фіґа, 

один-два-три и до сім йде за тим, за ким дуже жьилуют, тай кладут 

умерлому у пазуху, шоби подау там (на другім світі) дїдови, дьидивп, 
систрі і т. и. То уже робйи домашні и кладут ши у пазуху умирлому 
ґрийцар, шоби мау чім заплатити перевізникови, йик буде си чириз ріку 
пиривозти. Я пи знаю* аги так казали старі люди, шо там на тім 
світі триба си чириз йикус ріку пиривезти ид тим душам, — то й т.м 

шьи йи йиквйс пиривізник. То уже робйп хоть коли, поки шьи ни упро¬ 

вадили. 

Йик піп приходи, зажігают усі свічки па пиристасах, тай свічкп 
на штирох стїиах, шо покладені наухре»т завішуют там, де умерлий 

лежи, на штпрох стінах по кукуцовп, пецут умисне таки штирп кукуци 
невеличкі тай до того притульиют по свічці; то усе нараз зажігают. 

Йик уже пін у хоромах, прикльикайи одно зі своїх коло трупа и держи 

свічку у руках; йик дуже жьилуйи, то ни впдиржьило би свічки. Дауно 

шьи, памйитаю, — давали за душу лудипе нибіщика (-піки). Тото лудинє 
клали на дирйвище, йик піп упроважьиу, усе: киптар, сорочку, гачі, по¬ 

столи, сирдак, тай витак йик піп упровадиу, убирали у тото бідного. 
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Піп уходи, зачіинат свойи бигикати; йик відмеле свойв, виносьи дирц- 

вище у пиридь хати, пін упроводи напприд и ^сї виходьи, а хоть ни 
усї и чіл борше замикают двирі вид хати, ци хорім, де труп, би си ни 
впрнула душьи за другпя, витав назад отвирают, бо такий зараз вертат 

сн піп и люди до хати упровадити пиристаси тай служби. Піп бирет 
двома пальцями з долини за хіта^ну виску, а уся родїя чіпаїит си тої 

миски и хітаиит, підноси три рази; витав то ^се згортают и служби 

з корит и пиристаси з мисок и свічок гушму п тоти гроші, шо люди на¬ 

несли на посиджінє п свічки, усе тото згортают у бисаги тай усе тото 

Домовина з тілом перед спущенєм до гробу. 
* 

(Жабв-Зелсне.) 

йде попови; нираз п два копі ни можут забрати; йикий то шьп нарід 

дурний; тай шьи му приходи ліжник, шо прикрите було диривище, але 
аж на цвиатирй тай рантух з христа, бо йик хрест випосьи, то прикри- 

вают рантухом, би ни голий, и тото усе піп майн узьити; так научений 

нарід. Тоти кукуци, шо були завішені ва стінах, бирет одно г свойих, 
ци сестра, ци донька на цвинтар. У пиридь хати кажет шьи піп пропо¬ 

відь. Витак піп сїдат на коня, штири люда бирет трупа, другі берут 

протеоиї и хрест, тай пдут з трупом; йик би си забули узьити протест, 

йик би нп б^ло куму, то каут, шо си ни забари у тї хаті зноу умирлец. 

Усї винроважьиют почириз дві-три царинки и виртают си до хати на 

комашню, а тіло лиш душгаі провадьи аж до гробу. Йик берут тіло 
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а надвірьи, то тогди найдушше приказуют; йик дужьп жьплуют то йдут 
голоеїчи гет аж на цвинтар, хто уже голоси, а йик шо. то завиртают си. 

По дорозі стают чьис вид чьису н тримбітарі трпмбітают. Йик трупа 
кладут у церкві, кладут и тоти кукуци на штири роги коло деревиша 

і зажігают свічки. 

Йик уже дпривишье, трупа, спустьи у ему, то систра ци донька, 

хто тоти уже штири кукуци нисе, роздави тим, шо" несли трупа; 

тай так усе з одного рога почириз гріб на другий, з другого кінцьп 
і кае: „Прийми за душичку покійника (-чки)“; так усі* штирьом. Від- 

іиу дзуно, пампьигаю, просили усіх, шо ходили з тілом, на комашню; 

мусїлй йти усі, бо казали, шо йик не првйдут усі, то душьа муси шьи 
ходити тай спрощувати. Типир уже пи так; йик міркуют, шо буде питьи, 

то йдут, а пї — то си розходьи по домах. 

В хаті, де буу умирлец, йик си уже з комашні порозходьи чужі, 

свої берут муки жмінку и присївают иіцїцько стиу тай кладут порцийку 
в)ди. Каут, шо душьа у почи приходи тай пйи води; каут, шо приходи, 
тій пороби сліди тай подраґас\йи таке, йик тарган, тай води трішки 

з порцийки надіпйи. Даунд, — намиьитш, шо йик умнріец у сусідстві, 

то нй робили, сьйпткували чирпз цілий чьис, отак йик би по Стро- 

миаьцькпй потік, а уже за водоу робили, али типир пи держьп уже тіт 

звич, уже бдпі з других. 

Від Параски Трепетюк записав Михайло Ку8ьмак, учитель. 

VIII. Похоронні звичаї й обряди в селі Товмачику, 
Коломийського повіта. 

Смерть віщує зазулн, як кує в ночи, жовиа, як ковтає коло хати, 

сова, як пугукає. Сни: зорана земля, як сиить ся, що випав зуб, де¬ 

рево, що паде зрубане — тогд'і умре хтось у родії пї. 

Як бачать люди, що хорий вже вмирає, кличуть сусідів, бабів або 
хлопів; часто умираючий сам когось жадає, і як пізнає, то каже: „Прости 

б і і “. Підчас стиу клякають і молять ся, в остатній хвилі дають засві¬ 

чену свічку в руки. — Душу представляють собі в виді петлі або мухи, 

як літає по хаті там, де є вмерлець. — Смерть представляють собі 
в виді високої, худої жінки з косою, граблями і віииком. Часом як за¬ 

біжить до хати який чужий пес, то кажуть, що то смерть увійшла. 

Умерця миють: жіпку чужі баби, а чоловіка хлопи; а рідні під¬ 

тримують (сестра або мама). Убирають жінки, бабу в рантух, па йоги 

калигви (кавалок раатуха, обвитого волочкою), дівку в чоботи крім ка- 

дпгвів, але чоботи здопмають, як кладуть у трумпу, здоймають також 
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коралі, „бо би пекли на тім світіНа палець дають восковий персте¬ 

нець позолочений (але лише нежонатим і дітям), у руки восковий золо¬ 

чений хрестик і свічечку. Старих прикривають від ніг до голови ран¬ 

тухом або такою рідкою капою, що купують у місті. На подушці під 
головами квітки: васильок, молодичка, ласкавець, мятка. Мерця кладуть 
на стіл. Стелять дві верети, одну білу, другу писану верха, дві по¬ 

душки, одну вдовж, другу поперек. Дівці або парубкови вкладають іще 
барвінковий вінок. Нежонаті, навіть діти малевькі, убрані як до слюбу; 

дівка має закинену на шию хустку — коло парубка шапка з букетом 
і віночком; дівці вінок шитий в барвінку, чйснику та шовку. Як тіло 

розганяє, то кіадуть під сорочку серп. 

Воду по умитю мерця лють у сутич, де люди не ходять або 

у беріг, де вода беріг лупає; як там виляти воду, то вона не буде бе¬ 

рега лупати. Солому з сінника викидають звичайно. 

Мущйни жонаті лежать лише в сорочці та полотняних штанах, за- 

перезані крайкою і в калигвах на ногах. Жінки в рантусї, спідниці, со¬ 

рочці і фартушку, хоч замужні ніколи фартушків не убирають. 

Тру мну робить столяр з тертиць коли будь; робить у хаті або 

в сінях там, де умерлець, 

В господарстві устає вся робота, а заряджене дає звичайно ґазда 

ще перед смертю при свідках; худобу не спускає ся. Як умерлець ди- 

вить ся, то умре ще хтось другий. Люстро в хаті обертає ся зеркалом 

до стіни. Повідомити про смерть посилають дїтий до сусідів і кревних. 

Діти кажуть: Ідіть, бо вже вмер. — Хату не значуть нічим. 

Відвідують у мерця в день хиба баби, а ґазди, дівки, парубки лише 
в вечер, першого і другого дня; як свято, то відвідують і в день 
старші; а дівки ходять лише до нежонатих. Як прийдеть ся до хати: 

то треба стоячи зговорити „Отченаш”, потому сказати: „Слава Ісусу 
Христу", а відтак аж сідати па лаву і говорити з родиною проумерця: 

що ще недавно виділи його здорового, що говорив і т. д. Першу ніч 
пересиджують при мерци сусіди і кревні. Старші говорять, молоді ба¬ 

влять ся все в тій хаті, де умерлець. Другу ніч читають дяки псал¬ 

тирі; їх і тих, що їм помагають, гостять, дають їсти. Люди слухають 

псалтпри, а мояодїж бавить ся. 

Забава при вмерци назнваєть ся „лубок”; ся забава чисто пару¬ 

боцька і її бавлять ся лише при вмерци. 

1. Лубок. Скручують сильно хустку в ґудз, часом завязують 

у пеї ще й малий каміньчик. Одному парубкови завязують очи, другий 
сідає па крісло, а тамтой кладе йому голову на коліна; кождий з при¬ 

бутних парубків йде і бє по плечах лубком того, що лежить, а він за 



зоі 

кождим разом має вгадувати, хто його бив; як угадає, то топ іде па 

його місце, як иї, то бють, доки не вгадає. 

2. Шибениця. Дальше бавлять ся шибепицї: одеп стає коло 

одвірка і каже, що вішаєть ся. Питають: А на чию душу? — Дівка 

каже імя котрогось з парубків, парубок дівки. Вибраний йде, цілує ви- 

сїльпика тай „злюзовує" його. 

3. Роботи. Бавлять ся і роботи: Сідають усі коло стола, одеп 

пазиваєть ся пап і він є найстарший, а решта всі ремісники. Увесь час 

ремісники бють пальцями по столі, нагло пан показує без слів, що ро¬ 

бить якусь роботу, а всі зараз його наслідують; як ні, то пап дає пану 

по руці. 

4. Огарок. Запалюють одну трісочку, аби не горіла, лиш бли¬ 

щала ся і подають скоро з рук до рук; у кого погасне, той мусить усіх 

цілувати. 

Говорять байки, розказують де що. Співати не можна, а бавити ся 

можна лише в тій кімнаті, де лежить мерлець. Домашні ані замужні не 

беруть участи в забаві. 

Всі домашні йдуть на похорон, в дома лишаєть ся хтось з дальшої 

родини. Прощають ся цілуючи мерця, коли його кладуть до домовини. 

Тіло вкладають до трумнп лише чужі. До трумнй стелять ті гйблївки, 

що лишають ся при робленю трумнп, а застелюють їх рантухом. Як ви¬ 

носять трумну, стукають нею о поріг, але вікна не отвирають. На 

цвинтар звичайно везуть мерця або кіньми, або волами, що в кого є. 
Часом несуть (то краще!) Як дівчина або й дівчинка, то несуть па¬ 

рубки і всю процесію також. Гелосить пайблисша родина; наречені не 

голосять, хоч би як жаль було. 

Гріб копає хтось з бідних; за те дають їм горівки і платять щось 

грішми. На гріб не ставлять нічого. Зараз по похороні, таки на цвин- 

тари просить ґазда присутних на обід. На обід йдуть лише самі жо¬ 

наті; дівки не йдуть ніколи, а з парубків лише ті, що несли мерця або 

процесію. В хаті заставляють столи і дають їсти; наперед трактують 
горівкою і па вакуску дають студенець, печеню, голубці, борщ, ка¬ 

пусту, тісто ша росолї з мясом. Пиво подають за кождою стравою, а та¬ 

кож горівку. 

По похороні світять цілу ніч; па вікно кладуть хліб і воду, або 

й горівку в келїшок або пива чи вина і т. п. На гроби йдуть тоді, як 
у поле з процесією. Процесія йде на цвинтар, і тоді наймають молебен, 

хто хоче; на гробі розстелюють скатерть і кладуть колачі, які потім 

забирає піп і дяки. 
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Як мерлець є в селі, то ие підсинабть ся курят і не Садить сй 

огірків. Жалоба по пебіщикови треває неоднаково, але носять її, кілько 

хто хоче, від кількох неділь або місяців — до року. Дівка в жалобі не 

убирає квіток, ані талярів і не танцює. 

Аби мерлець не ходив но світі, треба все щось давати бідним, то 
строчку, то хустку, то за душу гроші дідам. Як мерлець ходить, то 

треба взяти в фелопа або з якого убраня церковного шматки і вику¬ 

ри ги ними всюди. 

У кого вісім синів, то девятпй ио смерти буде опир, з фостом. 
Онир ссе кров з чоловіка. Він являє ся людям в ночи, як місяць сві¬ 

тить; як би щось кому казав, то бє ся його рукою на відлів. З жінки 

нрироджує ся часом відьма, що відбирає коровам молоко. 

Нехрещені діти не ховає пін, але баба (акушерка) закопує в ночи 
на цвиптари. Йде не оглядаючись і посипує за собою дорогу маком. 
Пізнїнше душа тої дитини літає і кричить: Хресту. Як хто учує, му¬ 

сить удерти з себе кавалок одежі: сорочки, спідниці або хустки, ки¬ 

нути дитині і сказати: як хлопець, то най буде Іван, або як там, а як 

дівчина, то Марія або т. н. Також літають такі діти, що їх мами за¬ 

трачують. Ті діти літають і кричать: Щоби мама не прощена, що я 

ходжу не хрещена. 

Потопельників і самоубійцїв ховають під плотом на цвпнтари; ка¬ 

жуть, що вопи все по смерти ходять. Кому привидять ся, той дає ми¬ 

лостиню за їх душу. 

Від Марійки ІІнївської і Параски Свірвюк записала Ол. Кисїлевсьва. 

IX. Похоронні звичаї й обряди в селї Тростянци, 

Снятинського повіта. 

Смерть зображають собі в виді „баби а косоу, мітлоу, з граблями 

і лопатоу — без мяьиса, лиш кости". 

„Уна кіла пе має, бо «усит борзо ходити і нїчо не їсти, бо їк-би 

їла, тоби і з їдоу чьис проходиу і мало би забрала людпй з світа“. 

Кажуть, що „кожда віра має свою смерть", хоч стрічають ся й такі, 

у котрих „удна смерть на цалїм свікі". 

„Уна приходит з косоу, мітлоу, вильми і лопатоу. Косоу зітне, 

граблями згребе, мітлоу змете, лопатоу прикйіає, а душьу віжене з кіла". 

„Усі люди умирали від смерти". 

Коли хто нагло пімре то кажуть: „бго трафило". 

Котрий за житя дуже клене, кажучи: „Аби кі (тебе) трафило" — 

„то єго таки трафит". 
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Буває Також, Що „чьвріввПк" спричинить смерть „чьнрами", мера» 

на віддаль кільканайцяти миль. Він читає „Псалтирю" в пливучій воді 

по груди — на смерть, а по коліна па слабість па 7 рік. 

„Смерть пе знає вібору. Від смерти ні відкупити си, пі вимолити 
си. Бідний боїт си доугого жнтя, богачь смерти. Смерть має Остру косу, 

їке було житє, така й смерть. Раз родила мати, раз траба умирати. 

Крути верти, треба у^рти. Гадка за мори (-м). а смерть за плечима. 

Грішному смерть страшна. Два рази піхто не родву си, пе буде й два 
умирати. Не умирає ні' старий, пі молодий, лпш чьисовий*. 

Деякі звірята і ростипи ворожать смерть: 

„6к пес ує (рує) тримаючи голоу у долину, то па смерть. 
Єк зазуля кує летючи понад хату, або сидючи на хакі, то вікує 

душьу з хати. 

6к сова свищі коло хати, то ворожит смерть. 

Єк накоугачь (дятель) коугає у скіпу хати, то має вікоугатп 

смерть. 

Єк кіртина вакпдає купину д’ хакі — то хтос умре. 

Єк си пасїшникови сивно бжьоли роє і багато меду наносі, то тому 

так си сгарзют, бо то уже послїдпий раз для свого ґазди". 

Є ростина, що зве ся щириця: „Єк уна віросте в приспі під 
хатоу — то ворожит, шьо уна когос віклпче з хати иа цвиптарь". 

„Єк си комус дуже колоппї уроґі, то та ґаздиня має того року 

умерти. 

Єк сад сивно зацвите, то не тєжко, аби тот ґазда не умер". 

В отсих випадках ворожать собі також смерть: 

„Чія паска у печп западе си, тому пе доуге житє. 

Єк хліб переверни си тогди, коли жінка вігїгає з печи — то 

уна умре. 

Єк си снит розділений хліб, то також буде смерть. 

Єк кулешу зварє, а уна си розколе — то знак, шьо розпаде си 

родина. 

Єк снит сй, шьо зуб віпау, то віпаде хтос з родини. 

Єк дзвоні комус в подушь і вже перестанут, а серце само 

коутне у крису і бомкне, то кажут, шьо зноу хтос борзо умре у селі. 

Єк слабому посинїют пїхкі (ноготь), то він умре. 

Єк умерлец лежит на лаві і очима зверне на хату, то зноу хтос 
умре, бо умерлец па когос си задивює, аби собі ^зети (єк очи звернені 

до скіни, то піхто не умре). 
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6к одно око у мерця аанерте, а друге утворене, То ще хтос умре 
в родині'. 

6к живий чоловік слпт, а очі утворені, то він незадоуго умре. 

6к мергвец відмолодив, то другий мертвец буде (єк файно ви- 

глєдає)". 

6к двері, лава, стів, сволок пукотє1) самі від себе, то когос віпу- 

кают на цвпнгарь. 

У котрі хакі піч западе си, там улерлец буде. 

6к мерця віносї з хати, то єк духоуний і люди віходї на двір, 

а за ними дим з свічок, або каґілницї, то не буде борзо мерця у хакі, 

а єк люди на двір, а дим вертає си до хати — то надїяти си неза¬ 

доуго другого мерця. 

Єк на другий Свит-вечір гасе Тріцю, а дим справит си до две- 

рий, то того року хтос умре. 

Єк слабому світе єлей і потому гасе свічку, а дим ніде у двері, то 
слабий умре". 

Дуже старий чоловік, або безнадійно хорий прпготовляєть ся на 
смерть, як кажуть: „Він вибирає си па тот світ; споріжєї душьу; робит 
з душеу порєдок; хоче цему світови дєкувати; збирає си у дилеку до¬ 

рогу; сповідає си; каєт си“. 

Тоді кличуть духовного. Він сповідає, причащає і помазує хорого 
св. єлеєм. 

„Слабий кає си гріхіу, прощиї гнїу ворогам, приймає закін сиґічи 

ци лежічи, не потому воду і цулує ксьондза у руку". 

Родина приладивши хорого на час сповіди, виходить з хати. В часі 
причастя хатні припадають на коліна і відаовляють молитви. 

Про помазане св. єлеєм думають: 

„Єк слабого помаслє єлеєм, то він від того або борше умре, або 
подужіє, а мучіти си не буде. 

По виході священника ворожать долю хорого". 

„Єк ксьондз вісповідає слабого і з свічкоу віходит з хати і єк 
утворит двері, а половінь курит до хати, то слабий не умре, а єк по¬ 

ловінь іде на двір, то слабий умре". 

Старий чоловік „робит дистамент, то є розпис у суді, або у ко- 

морника (нотаря), або передає маєгок при трох свідках на діти". Свідки 
в разі' потреби „мусі у суді присїгати". 

Наколи чоловік заслабне так, „шьо му віходу не буде", а кождої 
хвилі' можуть сподївати ся смерти, тоді' по звичаю „приході люди по- 

Тріскають. 
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Ирошьити си, послїднпй раз єго відвідати, бо він вібирає сй на тот світ 
та потішити єго в слабосгп, а родину у журі®. 

Часом „приході й вороги розпрошьити си“, себ-то перепросити ся. 

„Єк душа не може розлучити си з кілом, лїзут на хату і розло- 

мюют вила1) — аби слабий не мучів си“. 

Звичайно перед самою смертю буває хтось з сусідів або кревних 
у хаті при хорім, „сокотє, аби слабий не умер без свічки0. 

„Хто тут умер без світла, то там не увидит світла божого". 

Свічку приготовляє ся передом. Найліпше давати при смерти свічку 
з „бжівного воску". 

„Умираючому дают свічку, шьо з неу 7 раз світили паску". 

Не дають умираючому свічки „з бжівного воску", коли той віск 
мав Жид у руках, бо Жид „нехрист". 

Свічка з земельного воску також не пригожа, аби „не вонеіа на 
тім свікі". 

Перед конаючим ховають зеркало, бо уяо не дає слабому своїм 
блеском умерти, або обертають „видким боком до скіпщ аби си па хату 
не дивило". 

Хто увидить мерця па лаві, а опісля загляне до зеркала, дістане 
„жовтїнницї" (жовтачко). Через те і малим дітям не зізволяють родичі 
бавити ся зеркалом. 

Наколи чоловік „умер, закотиу рогп, закотиу ноги, подєкувау, пе- 

рестау жити, пі шоу на тот світ, спочиу, пішоу ду дому, уснуу на віки, 
розпрошьиу си па віки, переніс сн на тот світ, подєкувау за службу, задер 
лаби, яагнуу копаниці, протїгнуу си, вітріщіу очі, луспуу, закацєпау, 

вітопиу, віддау Боговп душу, а дїтькови с..ку“, душа виходить з тіла 
і остає в хаті. 

Помершому складають руки на груди „наухрест", втискають між 
пальці восковий хрестик, затулюють очи, примикають уста, а свічку 
кіад)ть при вікні. 

Про вихід і перебуванє душі но смерти думають: 

„6к чоловік умре, то душьа віходит крізь рот з послїдпим від¬ 

дихом". 

Хто обстоює при сім, що душа є в голові, то каже: „Душьа при 

смерти віходит очима. 6к чоловік послїдний раз глипне очима, то й ду¬ 

шьа у ті мінукі віходит". 

1) Вилізши на хату, втикають один конець вилий від сіна у верх 
хати, а за другий потягнуть. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 20 



Душа вийшовши з тіла, осгае в хатї. 

„Остає доти у хакі, поки кіло у хакі, а ек кіло віднесут до гробу, 

то душьа іде уже по свою заслугу до неба або до пекла або па чи- 

стові муки1)®. 

Інші кажуть, що: «душьа лиш поти в у хакі, поки у подушь2) не 

відзвонї, а потій уже йде по заслугу". По їх думці підчас дзвоненя 

«приходні агнель по дупіьу“. 

Дехто поясвюв, що: „Душьа поти у хакі, поки не вробе обід по 
помершім". 

Є також такі, що обстоюють: „Душьа віходит з хати тогди, коли 

за поиершого відправлєє си парастас". 

Ще инші кажуть: „Душьа ек віде з кіла, так у тот раз іде 
до неба". 

Та ще говорять: „Душьа поти не піде з хати, поки за небіщика 

не дадут горшітка з водоу". 

Врешті': „душьа три дни по сперти сидит у хакі, а вітак віходит"; 

„ек кіло провадє до гробу, то душьа сидит у головах, а ек кіло спусте 

у яму, то тогди душьа іде по заслуги вічні". 

Ті, що перечуть наведеним поглядам, думають: „Доки не похо- 

ронит си кіла, доти душьа ходит скрізь по свікі, де чоловік буу за 

житя і збирає гріхи®. 

Вірять загально, що кождий чоловік має душу. 

Про місце пробуваня душі за житя людини не всі однаково ду¬ 

мають. Повідають, що душа є: „у голові, у серцп, у легких, у печінках, 
у цілім кілі, а у опиря душьа находит си у мізилпім палци па ліві 

руці, бк-би у опиря утєу тот палец, то він би умер, бо душьа зараз-би 

вішла®. 

Душа подібна до „оздуха, до пари, до духа світого, до зеленої 

мухи“. 

Кождий чоловік має лиш одну душу. Дві душі може мати жінка, 

що „носит у собі дитину, бо й та дитина має у собі душу". 

6 між людьми й такі, що мають два серця. „Опнрь3) має два 

серця, одно у грудех, друге у голові". 

З опирів можуть виходити душі ще за житя. „Чоловік, котрий є 

опирем, лїгає спати, а душьа з него віде тай іде до душ других опирів 

на граве*) або іде комус ікес зло робити пр. відобрати чужі корові мо¬ 

локо, а свої дати". 

а) Муки в чистилищи. 2) Посмертне давоненє по души. 
3) Кажуть також „інклюзник". *) Забава. 
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Тут згадати б також про сни, зіницю і тінь тому, що вони стоять 
у тісній звязп з вірою про душу. 

„6к снит си чоловікова добрий сон, то ягнель (ангел) приюдит 

тай дає чоловікови такий вид або представлєї, шьо буде. Злий сон ві- 

читує чоловікови чорт (щезник). Одні кажуть, „шьо то з чоловіка — 

єк він снит — віходит душьа тай іде до Бога по сон, а Бог їй сни 

толкує. Добра душьа іде по сон до Бога, а зла до злого духа. 6к чо¬ 

ловік спит, то він там не буває, лиш душа з него там була. Але єк чо¬ 

ловік снит, а єго душьа віде, то відьма може такі души пошкодити, бо 
уна може заступити души дорогу до кіла. Уна може сама влізти до кіла, 

тай тому чоловікови валізти у серце і може ним кидати до земні і му¬ 

чити. Тогди чоловік може й умерти, бо відьма буде го мучити, а душьу 
не пустит до кіла“. 

Хто твердо спить, того не належить нагло будити, бо дістане 
переполоху. 

„6к си снит повінь, то значьпт, шьо тот чоловік буде мати з кимос 

процес. 6к си снит хороба, то одначьиє, шьо тот чоловік ци жінка піде 
на вісїлє або на йкус забаву. 6к снит си, шьо хто умер, то на другий 
день погода умре. 6к умер і оскрес, то значьпт, шьо похмарит си і ві- 

погодит. Кому опит си похорон, то буде мати їкус велику страту пр. 

загубит гроші, або їке инше“. 

Про зіницю думають: „Тот чоловічок у оці, то душьа того самого 
чоловіка". Наші кажуть: „Там пробував ангель- хранитїяь того чо¬ 

ловіка". 

Чоловік, дивлячись другому в очи, може тоді' «му пошкодити: „Єк 

дивит му си в очі, а тот другий дуже файний, здоровий або марний, то 
тогди єк ва того чоловіка хтос си дуже вадпвит, то від того заслабне 

або й умре. 6 такий чоловік або жінка, шьо таки з роду мають такий 
поганий позір, шьо єк си чого задивуют, або позавидуют, то тому може 

пошкодити, а може уно й до доби умерти. Такий і сам пераз чогос си 
задпвпт, або на щос си задивит, а наколи си задпвиу, то вже й нау- 

рочиу. Аби тоти уроки або тоту вїдь1) відогнати, гасе вбгонь з терня 

або умивают лвце зуроченому таки єго власним сечом2) тай уже не 
угине". В свято Юрія ломить ся до схід сонця терне під печию, нали¬ 

вають води до миски і кидають терне. „6к терне потає, то поможе, єк 
сплине, то не поможе; єк сипит, також поможе, а єк сплине на верьха, 
то уже не поможе". 

6 також другий лік на уроки: „6к си хто на кого вадивит, то аби 

не пошкодило, найліпше у тот раз (зараз) подпвити си на нїгкі". 

1) їдь отруя. 2) Мочию. 



508 

Люди мають біля себе тївь. „^'па значьит, шЬо тої чоловік май 

ласку божу і Бог ноже єго молитву відслухувати. Але тот, шьо оналиу 

хату або стодолу, то вій не буде мати коло себе кіни, єго кіпа з воінем 

згоріла. 6к хтос чоловіка убвуг, то він також не має кіни, бо він свою 
кіпу убву. Ті два не мают ласки у Бога тай не мают кіни“. 

Буває часом, що душа покутує провини на земля, а то: „Тогди 

єк тежко нагрішила, або єк неня стратит нехрещену дитину. Потерчи 
(потеряна дитина) 7 рік терпит на земни і просит у ночи ирсту (хресту). 

Хто Учує, най озмо земні або кавалок фустки, ци чого небудь з себе 

та кине три рази туда, відки чує голос, кажучи: „бкис пап то будь 
Іван, екис панна будь Анна. — Хрещає си раб (а) божій (а) — мньоца 
й сина і світого духа — амінь", а душьа піде тогди до неба. Тот, шьо 

охрестит потерчи, також шьисливий, бо ему Бог відпускає усі гріхп“. 

„Грішна душьа уходит у звірину, у пса, у кота, у коне, у вола, 

у свиню, та у ті звірині мусит покутувати, доки звірина жиє. На пр. 

у кони покутує, бо ківь тежко тєгне, бют єго, а потім ще й доріжут. 

У псі покутує, бо пес гаукає, мерзне у зимі па дворі". 

„Душьу можна освободити від покути. Давати би за ню гроші на 

молитви, молити си, давати за ню хліб і так освобожує си душьу від 
покути. Щоби души улскшити на тім свікі, то ще за житя дают бідним 

хліб, страву і кажут: Най буде наперед мої душі‘. 
Вірять також, що і звірята мають душу, але лиш досмертну, до¬ 

часну. Вона подібна до пари. 

„З коня, корови або иншої худобини не віходит душьа по смертп, 

лиш типе разом із неу". Хиба, що у тім звіряти покутувала „душа 

людска", то по смерти уна піде або по нагороду, або єк ще не споку¬ 

тувала, то піде далі у другу худобину покутувати. Чьисом є, шьо зві¬ 

рина ходит по смерти, але то лиш та, котра родила си з старого року 

на новий. 6к така худобина угине, то уна ходит по земни до другого 

року". Вірять також, що і мерці „віходї з гробіу у великодпу суботу 

і у опівночи ідут до церькви, приході молити си“. 

Тіло поиершого називають „мерцем, кілом, небіщиком, покоївим, 

помершим, смертелником і трупом".) 

По „сконаню" пригрівають воду, наливають до цебра і миють 

тіло, „аби го так і Бог обниу від гріхіу, єк люди водоу". 

Аж до відвезена на кладовище „кождого ранку унивают лице 

мерця чистоу водоу". 

ІІомершого миють сусіди або чужі; „рідним не годпт си мити, бо 

єк би мили, то би з ним не виділи си у небі". 

„Купіль виливают у таке місце, куда ніхто не ваходит". Купелем 

пе годить ся підливати овочевих дерев, щоб не повсихали. 



309 

„Застелюют лаву верепеу, кладут у голоу подушку, під подушку 

зїля (васильку, чібрику і т. д.) та ложеют покійного. Тепер убирають 

небіщнка. Богато людий, особливо жінок, заховує слюбпий стрій до 

смерти. Робота нашває ся „збором, нарєдуванєм або послїдним вирідома. 

„Чоловіка (в значіню жонатого мущини) вбирают 3? файну сорочку 

з чесаного полотна (повісмо чесане на щітці'), поркіницї, уперізуют но- 

лїтичкоу, убувают у постоли або чоботи без підкіу*. В ремінь „не го- 

дит си вперізувати, бо кажут, хто іде на чистові муки, то мус ікис чьис 
горіти у вогни і єк би у ремени, то тот ремінь доуго би горів тай 

спариу би дуже*. З тої самої причини не дають підків до постолів 

або чобіт. 

Кажуть також, що „на чистовик муках граба буде пролазьпти 

з вогню у рай крізь малу дирочку і єк би ремінь, то забрау би багато 

пляцу тай не міг би пролізти; у полїтнчцї легко си пріпхати, а шьо 

відси дали, то уже не мож нїчо скинути*. 

„Хто не дуже грішний, то єго скаже Бог св. Петрови заперти на 
чистові муки. Петро заперши великі двері, розтворит малі до раю, такі 

малі, як кагла, тай скаже: „Хто може, най пролазит до раю“. Хто у то¬ 

ненькім шматю, пролізе борзо, не ме си мучити; тому убирают небіщпка 

у як найтовшо шмате. І тому ипчі перед смертну єк найменше їде. Ка¬ 

жуть: Хто тонкий, худий, тот доуго си не мучит, бо борзо пролізе. 

Котрому на цім свікі було добре, шьо си добре від’їу, тай грубий умре, 

то потому доуго си мучит на чистових муках, поки єго кіло не зсмажит 

си, не скані є з пего сало, то він не пролізе до раю*. 

Так само убирають „парубка*, лиш на голову „кладут до шьипки 

вінок, єк-би кнїзеви, убувают у черевики, робє деревце та кладут 

у голови*. 

„Ґаздиню убирают у сорочку з черленими (червоними) плечками, 

спідницю з фартушком або й опинку з запаско^, уперізуют червоним 
поясом, завєзуют на шию нацїрки, завивают у перемітку та убувают 

у жоуті чоботи*. 

Кажуть: „Хто буде пролазьити з чистилища до раю, то єк св. 

Петро уздрит у червоних нлечках, то подаст руку, шьи й вітїгне до 

раю, а єк уздрит з чорними плечками, скаже: „Ти шьи муч си, бо на 

тобі чорні плями від гріхіу*. 

„Кого убирают у сорочку з чорними плечками, тому і на тім свікі 

буде чорно*. 

ІІлечка шиті низїнним шитєм не годит си давати, бо їх відумау 

шьишик1): Швачка має усі свої низїнні плечка на тій свікі розшити. 

Шите має бути поверхне. 

*) Чорт, діявол. 
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Коралі'^ не дают на шию, бо уии кут на тім свікі горіти — їх 

Біда відумала носити“. 

„Дїуку убирают так, єк ґаздиню. На голоу кладут вінок, їк-бн 

кпїгини, у голоу ялинку*, котру з похороном відносять на гріб. 

„Впріженого укривлют білим полотном або рантухом". Лиця не за¬ 

кривають. Раптух повинен бути слюбний або не уживаний. В головах 

кладуть „Розпїтє боже“, побіч свічку, котра раз-ураз торит". 
По зборі небіщика чи небіжки лагодять ся домові до похорону; 

везуть мливо (зерно) до млина, ідуть до міста (або на склад) купити 

дощок на домовину, воску на свічки, піхають олій „з сїмня або аернїт 

гарбузових", випікають хліб і колачі. 
Печуть хліб звичайно у сусідів; „у хакі не топе, аби мерлец не 

гвау з себе болото". 

„Люди відвідуют помершого, аж доки не відпесут кіла на цвин 

тарь. Єк ідут до кіла, берут свічку, ладап і зїлє. Увійшовши до хати, 

не кажут Слава йсу (хиба на дворі), лиш переиретє си, говоре молитви, 

переирстє покоїпого свічкоу, засвіте ї і покладут коло голоу і цулуют 
небіщика у руки або лице — прошьиют си. Єк чути кіло тогди, коли 
прпближити сп д’ мерцеви, не годит си спльовувати, бо буде чути з рота. 

Зіяєм обкладают помершого, а ладан дают ксьондзови у каґілницу". 

Першого вечера, коли то вмер „парубок або діука", сходить ся 

молодїж і грає Лубок або Грушку. 

„Парубки сїдают при одні купі, а дїучьита при другі купі за 
столом. Парубки вібирают з поміж себе пана, а дїуки паню. Пан стоїт 

посеред хати, бере і запатює ялову скіпку і подає борзо крайному за 

столом, тот другому, тот третому і так має іти запалена скіпка від од¬ 

ного до другого, поки у когос не загасне. У кого загасла, тот мусїу 

цулувати усіх, шо сиділи за столом. Єк трафило си таких двоє, шьо си 
ненавиділи, а прийде си їм цулувати, тогди тому парубковн ци діуцї 

горе душі. Але за то єк котра діука любила си з парубком, то ґля неї 

було добре, бо могла си доста нацулувати". 

„Єк си па5гкучила удна забава, зачінали другу". 

Дот пан, шьо го на почітку вібрали, тай тота паня, каже до всіх 

за столом: Ну, люди, хто си у мене найме за слугу або за робітника, 

я добре заплати)! Хтос зза стола каже: „Я хочу си у вас наймити". 

Тогди пан каже до него: „Ти підеш за фірмана до конпй". Фірман сп- 

дючи за столом зачіпає вімахувати руками, вйокати, показує, єк би копі 

тонну". Пан кличе другого наймита. „Ти підеш жьити". Наймит загне 
палец тай махає по столі, єк би жьиу. Третому паймитови каже пан ко¬ 

сити, а він рукоу махає по столі, єк би косву. Паня наймає собі з поміж 

дїучьит служниці і робітниці. Удпа діука показує, єк би нрєла, друга 
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єк жмакала шмате, трета поробит грілки на столї, підливає, поле, че¬ 

тверта паню розплітає і чьаше, УДна «остит скіиу вапном, удна робит 
і варит пироги і то ^се показуют за столом. 6к так покосе, погромаде, 

пожиут, служниці обійдут паню, тогдп усі ідут до пана за платоу. ІІап 

вібпрає еку сліпу, горбату або криву дїужу тай каже: Даю тобі за службу 
Параску цп Варвару Іванову ци там кого, бери собі і та ґаздуй з неу 

здороу, та иай тобі добре буде. — Усі сміют си бо пап уміє добру долю 
вібирати. „Єк уже кождому вібрали долю, зачінали трету забаву. Всі 
сиде за столом, єк сиділи. ІІап зробит такого жеребця, заубільшки гей 

бобове дзерно. Усі кладут руки па столї, складені долонями до купп. 

Пан бере жеребця у свої долоні і усуває своїми долонями межи долоні 
кождого, а у одного має лишити. Єк обійде усіх парубкіу і дїучьит коло 

стола, то тогди каже одному: „Угадай, у кого жеребец!" 6к угадає, 
у кого буу жеребец, то тот, шьо мау жеребця, віходит на середину 

хати. Пап завєзуе му фусгкоу очи. Тимчьисом скрутє рушник і бют по 

удному. Хто ударит раз, дає борше рушник другому, бо тот, котрого 
бют, угадує, хто го ударву. 6к угадає, тогди ему розєзуют очи, а тому, 

шьо биу, вавєзуют і бют зноу по удному". 

„Єк си на^кучит і та забава, тогди розході си до дому, лиш хиба 

декотрі старі доночовуют при мерци". 

„На лубок сході си, шьоби домашним журу уменшити". 

„Домовину, деревище, трунву, покоїному хату робє чужі, бо своїм 

пе годит си. Єк би свій рідний робиу домовину, то він би потову ока- 

лїчіу на руки-погп. На деревищу з боків і зверьха на вічку вімальо- 

льовуют хрест. 

Майстир робнт деревище раз-ураз (завсїгди) за дурно — жадну 

плату не годит си брати, — бо то мертвому від живих послїдна при¬ 

слуга побудувати хату. Це таки усі робє за простибі". 

По роботі дають майстрови попоїсти, а він „помолит си за душьу 

покоїного тай або шьп шос поможе або іде до дому". 

Домовину вбивають „ківками з дерева, а нб цвиками, бо Хрпста 

дуже боліло, єк го прибили цвиками до хреста". 

„Кажут, шьо єк би злий дух не вігада^ бу^ цвиків, то не були би 
рознинали Суса Христа, бо не було би чим до хреста прибити, бо кіу- 

ками були би не пробити Сусових костий". 

Оповідають також: „Жиди не могли прибити Христа кіуками тай 

післали жоунїря, аби приніс цвиків від коваля. Жоунїрь ніс, тай за- 

губиу оден цвик. Не було чим прибити ноги до дерева. Тогди удна 
жінка порадила, шьоби збити обі ноги до купи одним цвиком. Хрнстос 

проклєу її словами: Абис ніколи не була вібрапа до ради, коли ти так 

порадила". 
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„Усі, шьо почуют дзвони у дерькві, повинви волити си за душу 

покоїного. Дитипї дзвоні раз, а вай старшому три рази“. 

„6к дзвоні' у подушь, то душьа нлентає си коло кіла у головах 
і учікує на Очінаш, шьо люди мают віговорптп*. 

„ІІсаутирю читає дек (реєнтий), аби тоті грішні души було лекше 

уступити до царства небесного і шьоби Бог улекшиу біль родииї*. 

„Кіло кладут у деревище, котрі май цікавіші люди“; рідному не 

годить ся, „аби нн казали люди, шьо хотїу си борше збути мерця 
з хати“. 

Одні кажуть, „шьо потому, єк би клау рідний у домовину, то міг 
би покоїппй причіпити си свого, сиву би си і провпдювау доуго*. 

„У деревище стелі під кіло трохи сіна або гиблиня, котре наро¬ 

било си при домовині і накривают поверьх того фанний кавалок полотна 

або рантуха. Під голову кладут маленьку подушічку з гиблиня, а єк 
покладут кіло у домовину, то обкладдют єго зіяєм*. 

Тіло вкладають або зараз по зробленій домовини, або недовго 
перед відпровадженєм тіла па кладовище. 

Підчас вкладаня тіла в домовину просить жінка людий, щоб „не 

защінкували чоловіковп сорочку на грудех*. Наколи-б защінкали, „то 
уна борзо не віддаст си*. 

Люди, що несуть (хоругви-) протеси, прийшовши з ними д’ хаті, 

стоять на подвірю. До них виходить ґазда або ґаідпнї і дає їм „за 

душу покоїнпка по колачеви і по свічці; а єк то буу парубок або дїука, 
то шьи й по файнї фусточцї, бо то послїдні бояри. Тоті, шьо несут, 

цулуют у руку ґазду ци ґаздиню і кажут: „ Простпбіг*, говорячи опісля 
„пєгь Очінашіу і Богородице*, ховают колачь і свічку, а фустку при¬ 

везу є їм ґазда ци ґаздиня на грудех до одежини*. 

Так само обдаровують священника і дяка. 

Священник, увійшовши до хати, відчитує посмертні молитви. Люди 

кладуть тіло в домовину, прикривають „вічком*, а „вічко* скатертию, 

призначеною для священника. 

Опісля виносять домовину на подвірє і кладуть на ношах або на¬ 

рах, „а ксьондз каже прощі для покоїного словами: Простїт му усі, 

може покоїник з ким у гніві розумерси*. Люди відповідають: „Най Бог 
простит*. 

Домовиною, виносячи її з хати, ударяють об пороги, бо „тогди 
покоїник прошьиі си з домом*. 

Хатні не виходять за священником за одним отвором дверий, „би 

усіх би до року, покликау мерлец за собоу па тот світ. „Хто побудь 
запре двері, а тогди уни ^гворєют і віходє перед хату*. 

„Послїдні з хати віходї неня, братя, ґазда або ґаздиня*. 



ЗІВ 

ІІо винесеню домовини в хати сїдає жінка (наколи вмер її чоловік) 

па лаві, а хтось з рідні або сусідів подає їй хліб кажучи: „Сідай, не¬ 

бого, тут (коло стола) та най те са хліб держит“. 

„6к уже відішли трохи від хати, тогди хтос чужий замітає земню 
у хакі. Свому не годит си замітати, бо би не вилїу си з покоїним на 

тім світі. Потому пале на городі солому, гиблипе. Диве си, куда дим 
несе: єк на хату, то зноу мерлец буде, єк від хати, то не буде. Зако- 

пуют нацїрки, коутки, гребінь на то, аби їх хто не переступиу, бо би 
умер. Розбивают люльку, єк си лишит, бо могла би з неї Біда у ночи 

курити*. 

Домовину везуть або несуть. Вірять, що ліпше нести, „бо єк везут, 

то душьа має шьи рік пасти ту худобу, шьо везла ї кіло*. 

В такім порядку несуть або везуть домовину: На передї несуть 

хрест, відтак хоругви. За хоругвами йде або їде священник, за ним не¬ 

суть або везуть домовину, за домовиною ступають „хатні*, за ними 
кревні, а „чужі* закінчують похід. Сей порядок зовуть „обпроважу- 

ванєм*. Похід іде до церкви. В церкві кладуть на домовину хліб, овочі 
і варену пшеницю. 

По відправленім похороннім богослуженю в церкві „прошьиют сп 
з покоїним*. 

Хлїб, скатерть і овочі з домовини лишають ся „ґля ксьондза*. 

Пшеницю забирає жінка до дому. „Пшеницю не несут па цвинтарь, 

лиш право до дому*. 

„Кіло забирают з церькви і провадє па цвпптарь*. 

„6к спусте домовину у яму, то ксьондз і люди приклїкпууши, 

мовлї за душьу нокоїпого три рази Очіпаш і трп Богородиця, потім бере 

ксьондз рискаль і печєтає гріб так: „Зроби у головах хрест рискалем 
і з усіх штирьох скін трутит у яму глини, а люди руками тогди кидают 

по грудці*. 

„Хто впґіу умерлого і єк хоче, аби мерлец си ни привиджувау, 

або ни сниу, то най кидає глину. 6к кине глину, вирєжує на тот світ*. 

„6к хто кого нинавидит тай такої глини озме і ему ровкипе но до¬ 

рогі, то у тім гороґі нїчо си ни уродит*. 

На гробі кладуть у „черепок* ладану і запалюють, щоби горів ту 

першу ніч длятого, „аби разом з ладановим димом душьа узнесла си на 

небеса до Бога*. 

Тепер кінчить ся голосїнє, а „хатний ґазда або ґаздиня каже до 
людий: „Гіросю вас, ґаади і вас ґаздині, до мене на учіід*. 

Сей обід називає ся: поминки, комашня, задушне. 

При обіді сідають усі кругом стола (в разі коли похорон був чи- 

сленнїйшай, заставляють більше столів), а ґаздиня роздає всім „подау- 
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пики“ т. є колач і свічку, а що в селі родить ся богато овочів, яблок, 

грушок, подають часом і овочі, кажучи: „Проти за пебіщикову душьу 

і за бііше померлої уперед рідні®. 

Опісля світять свічки, встають і молять ся всї за душі, „кождий, 

за котру му дали податник®. ГІо молитвах „сїдают і розкуштовуют тоту 

пшеницю, шьо си у церькві над неу правило. Тому, що розкуштовувау 
пшеницю, годить ся змовити ще в дома — три Очінаші і три Богоро¬ 

диця за душу покійника®. 

На стіл подають „начінку з рибоу або мньисом, голубці і борінь®. 

„Дари божі® підливають горілкою або пивом. 

До їди припрошують дуже ввічливо і чемно. ІІО їдї вімовляють ті 

самі молитви, що передше, встають з за стола, „поговорі шьи трохи 

і посиґі на лавах® і розходять ся домів. 

Першого вечера по похороні „насипают хатні у файне горшітко 
води з повної коновки, з котрої шьи піхто не пиу. На „горшітко® кла¬ 

дуть колач, а до него прилїпляють засвічену свічку. (Ся свічка не ко¬ 

нечно мусить бути воскова). Ставлять то все на місце, на котрім ле¬ 

жала голова покійника. Горнятко стоїть при засвіченій свічці цілу ніч 

на лаві. Вірять, що душа покійного „приходит у ночи пити воду і їсти 

колачьа®. Сього вечера сходять ся також люди, найчастійше молодїж, 

хлопці і дівчата, „сокотити душьу®. Цілу ніч не годить ся спати, а хто 

засне, „тому ради сміху, припинають бараболю, горнець, постоли і т. д.“ 

„6к усне, то їх обох до купи зшивают®. 

Рано спрощують іще декого на обід. Випивають троха води з гор¬ 

нятка і „розкуштовуют колачь®. Решту води відносять другого дня на 

гріб. В горнятко наливають свіжої води, дають колач зі свічкою і миску ( 

начінки, завиваючи те все в нову хустку і подають „єк то була жінка, 

то жінці, ровесници покоївої, а єк чоловік, то чоловікова®. Зважають 
також, щоб та особа була одного іметп з покійним чи покійницею. 

Обдарована людина світить свічку, уклякає та мовить 5 Очінашів 
і 5 Богородици і 5 Вірую. Ідучи до дому, забирає те все зі собою, 

а через пяіь днів відмовляє повисші молитви. 

В три або шість неділь, а найпізнїйше в рік по похороні спра¬ 

вляють поминки. Загально поминають помершвх у Задушну суботу (по- 

слїдпя перед святом Димитрія). Дають бідним при тім у церкві колач 

зі свічкою, кажучи: ІІроши за мого дєдю Івапа або: Проти за мою 
неню Парасну, за що вони відмовляють таку саму скількість молитов» 

що при обіді. „Єк би тоті молитви не віговорпу, то би му си сниу не- 

біщик шьо суботи через цілий рік®. 

На гробах ставлять хрест дубовий або яловий. Є також кілька 
хрестів камінних. 



315 

Весною засаджують з'їде: любисток, иаруну, мятку і тою, а в го¬ 

ловах овочеві дерева, пр. сливу, грушу й пнші. 

Зїлє садять, „аби тот чоловік, шьо ме колис рвати, спімиуу вебі- 

щпка і молиу си за єго душьу. Хто іде на цвинтарь рвати зїлє, має си 

там вперид помолити, аби голова не боліла®. Дїзчата садять цвіти: 

ґеорґінїю, гвоздики і барвінок, а товаришки рвучи цвіти, мають також 

молити ся за душу покійниці. Овочів із цвинтаря не можна продавати, 

„бо хто би продавав, то би однако з тих грошин нїчо не звіу®. Ка¬ 

жуть: „6к би мау своїх грошин девідесєть і деріть левів, а продау за 
лева садовини з цвинтаря і доложиу до своїх грошин і за них купву 

воли або коні, то упи мают згинути. 6к би купгу земню, то уна би 
покігла білше земні, бо кі гроші не пане® (не ведуть до добра). 

. В кінци треба зазначити, що повисїльників, потопельників гребуть 

у рові близько цвинтаря. Всякі обряди відпадають: Повисїльників бють 
два рази в лице „лївоу рукоу на віґлї (від себе), аби си не приви- 

жувау®. Самоубійцїв ніколи не згадує ся, „аби си такий не сниу®. За їх 
душу не дають ніколи нічого, „аби си не провижувау®. Про повисїль¬ 

ників говорять, що як на дворі сильно похмарить ся, а мож тоді спо- 

дївати ся бурі або граду, „тогди уни гуляют®. 

Записав Осип Михайлецький, учитель. 

X. Похоронні звичаї й обряди в селі Кардові, 
Снятинського повіта. 

„Кождий чьоловік має прпзначєпи, дотїу має жити®. — „Кождий 
має призначени, єкоу смертну має умирати і де єму має смерть б}тн“. — 

„Але ніхто пи знає, коли умре; єк би знау, то би нїц нп дбау®. „При¬ 

ходні час тай мусит чоловік умирати®. — „Без причини пима смерти®.1) 

Від чого люди вмирають? — Одні умирають „свойоу смер¬ 

тну®2) инші-ж „не свойоу®3), або як кажуть „наглоу смертну"4); 

часом буває, що хтось „стратив си*.5) 

„6к умре нагли, шо го трафит, або шо є, шо розбну си з саиий, — 

то така єму смерть мала бути®. 

„Була на вісїлю6) тав разом заболіла голова, тай бризла7) з уроків, 

навіт ни було чьису вуглі згасити®. 

*) Також: „без причьки®. 2) „Зі старости, і і слабости®. 
*) „З очий, з чьиріу, єк когос трафит®. 
4) Причиною наглої смерти є часто „фалчнва нрицєга®. 
*) „Сам собі житє озме®. 

Також: „па празнику®. 7) Вмерла. 



„Котрий має богато крови тай лиш го обвів тай си преч каже — 

від разу го кроу залєї тай го трафило". 

„6к котре доуго лежит, то кажут, шьо1) му так вроблеио". 

„Тут один ішоу дорогоу, і була попелом пересипана дорога так 

й єк перейшоу тай ек го укршу струп, — так єк луб стало, — так хтос 
устелиу. 

А потому роспороли міх, тай він три рази переліз через міх, тай 
буу здоровий". 

„Мої непі ішли тай буу перелаз перелєтпй, — єкис зїлє було, 

єкас вода, — так й єк перелізли, то уже пи могли далі іти; єк вітак 

прийшли до дому тай такі умирают... Але прийшла тай промовила, ску¬ 

пала гусака у воґі, умила, умикала пірец і неню у ті воїі умивали. По¬ 

тому казала ту воду нести у Прут. Але кажи: Ни обзирай си, єк туди 
ідеш тай єк будеш си вертати ; воду вісипай тай верни си. 6к здибаєш 

чьоловіка па дорозі, то буде жити, а єк жінку, то умре. — Тай здибау 

чоловіка і неня вішли".2) Николай Фроляк П. 

„Я раз ішоу і так було, шо я чую, а то ноги засвирбіли мине 
дуже і та свирбічка підростала до гори і дійшла аж до голови. А то є 

у нас такі, шо примовєют тай я пішоу: То є, каже, підсипано! То’було 

злагоджене на жінку, але ти убрєу тай тибе си увело... Тай промовила 

на воді тай кажи: Пий! Я напну си тої води і то з мени зсунуло. А єк 
би жінка була убрила, то би була ни вішла". 

„Оден чоловік є такий, шьо свою жінку пи любит і усе і убиває, 

збиткує. Але- та жінка шукає ему чьиріу, аби він умер. Кажи пираз: 

Строїла-х бим го, коби-х могла. 

Тай так і допік, шьо заюкіла, аби такі скрепірувау.3) І давала 

другі жінці склєночку і гроші тай казала: Ідїт до Коломиї, там є така, 

шьо знає то зробити. Кажіт і, шьо дам і шьо бо захотіла, най ми лиш 

то зробит, аби мій погиб. 

А тота пи хотіла то зробити, але гроші дала на боже, а і дала 

у флєшочцї чистої води і кажи: Дай ми у страві, то буди такий добрий, 

єк не той. 

А Она то зробила тай вітак кажи: Ей пїчо пи помогло, кумко“... 

Марія Корж. 

*) Карловяви вимовляють: шьо, шье, єк, чьоловік, жінтя, доньтя, 
дирка, видю, мусю, ішьоу, кричєї, учєї си, призначена — а рідко коли: 
шо, ше, як, чоловік, жінка, донька, дірка, виджу, мушу, ішоу, кричиіь, 
учить ся, призначене. 

2) Поздоровіла. 3) Згинув. 
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Вола. 

„йк була холера, то кажут старі люди, шьо то ходила така Вола, 

така стара жінка тай плакала; так, казали, плачі, вк за ґітьии. Голоспт: 

Ґііи мої, ґіти! 

Чьути, шьо голоси, али ни чьути де. А ек за старими, то такі ві- 

моуеї, кого кличі. 
Тай потому умирали. Тогди страх на людпй, ек то чьули“. 

Марко Івасюк. 

„Колис да^но ходила холера по силу (така жінка ходила), та де 
зайшла до хати та ї файно приймали, то там нїчьо ни навала, а де ї 

вітали, тай зараз на рано упало там двоє-троє... 

Кажут, шьо була така роїхрістана, у постолах. 

Прийшла до одного чьоловіка у вечір, дуже перемокла тай пере¬ 

зуває си. А той шос спішау, шьо то ікас нисамовита тай ї файно прий- 

миу у хакі, переоушиу ї, узуу, але она однако ни пучувала у него, али 
пішла далі'. 6к ішла, то ше каже: І волос нікому у твої хакі не спади. 

А она пішла такі зараз до сусїдп просити сі па ніч, а той і пи 
прийми^, бо, кажи, нима де, шьо малі ґіти. Тай она пішла, а рапо чо¬ 

ловік і двоє ґітий — пішли.. 

То мені баба, небішка, розказували11. 

„Вішоу я малим хлопакон, одної ночі уо самі уопівпочі, місець 
красно світит, мороз страшний — дрьиницї аж тріскают, а я віхопиу си 

лиш у самі сорочці. Але я лиш шьо вішоут тай стау на порозі і чьую, 

а то шос іде дорогоу і голосит. Так я зачьуу, шьо то тоненьтїм, жі¬ 

ночим голосом кажи: Неньтьо моя, неньтьо!... Отак во. А я шье 

собі погадау (помислиу' — ппшіт, або погадау, то усьо одно), шьо то 
ікоїс нені умерла. А то іде і голосит, а шьем собі погадау: Удуріла 

ікас, ци шьо, шьо у ночі так голосит. І я так, єк стояу, і так до плота 

(200—300 крокіу). Але-м однако нікого ни ввґіу, лиш чьую, шьо 

наперед мене шос голосит. І так зайшло у оден закуток — зайшло 

і пропало. 

А мені тогди дало льик — тай я забіг до хати. 

На другу ніч повторило си то само систрі і ґьидиви і у тім чьнсї 

(самого того чьпсу) умерла жінка у сусїцтві, нидилеко того кутика, шьо 

голосила11. Дм. Калитчук, дяк. 

Смерть ворожать отсї звірята: сова, пугач, ворона, крук, сиииця, 

зазуля, курка, киртиця і пес. 

Про се можна почути таке: 

„6к сова кьвукає па хакі, то хтос умрев. 
„6к ворона дуже картєї над хатоу, то кажут: Когос вікартаї с хати11. 
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„Куртя, єк піє — то хтос умре. Єк піє, то берут і міріют від 

стола до порога (усе перевертают) і що прийде на поріг — ци голова, 

дп хвіст, то то утинают*. 

„Єк пес виє напрасно, то мертвец иае бути". 

„Єк ворона дужи напасно крачє, то такі*. 

„Єк синиці бб си у вікно у зимі, то чоловік дес гине у дорозі, 

у сиїгах*. 

.Єк слабий я у хакі, а єк коло него літає муха, то кажут, шо се 

смерть літає*. 

„Ік Питриха Ів. мала умирати, то ми з хлопцям лупили кукурудзу. 

Ми посідали обидва тай лупимо, а то крук ішо^ віти с Тулови і усе 

кажи: кранк, кранк, краек! Али хати обминає, лиш чистим полим іде 
(= летить). Було акурат так дес єк одипацєта година. Кажу я хлоп- 

циви: Ади, дес крук лпшиу си товариства тай так жєлосио кранкає... 

Али вітак прийшоу він над Питрову хату і єк сїу, то крапкау з чверть 

години; вітак звирнуу си і пішоу на Впдинїу, али уже висилїщє кран- 

каючн. 

А потому лиш разом чюю, а то Питриха умерла тай такі у ті го¬ 

диш', шо він кранкау*. Іван Іванїйчук, Андр. 

„Петрови Костиновому, єк мала умерти теща, тай пташка перед 
ним ни давала му робити: він сапау, а пташка усе сідає перед сапу. 

Віп зараз догадау си, шо то шос нимудрого має бути тай пішоу до 
дому; ппиходит, а то ему теща умерла*. 

А також: „Єк миртвец лижит тай дивит си троха, то кажут, шо 
то на мирцє; шє хтос умре*. 

„Єк паска перепукне си па двоє на Великдень, то розїмрут си 
супруги". 

„Єк звізда литит, то кажут, шо хтос умер і одного менчи*. 

„Єк сиит, а снила би си єма, шо він паде — то мертвец має бути*. 

„Єк сіпає правим оком, то хтос умре блиський*. 

„Єк спот си, шо зуб випаде, або полотно — то хтос умре*. 

„Єк сппт си, шо зуб віпау, а без крови, то умре хтос у родииї 
далекі. А єк снит си, шо зуб віпау тай іде кроу', то хтос такі близ- 

кий умре*. 

Смерть — то „дужи страшна баба, зубата, с косоу, з віником, 

з граблєми". 

„Смерть одна лиш на весь світ, але она дужи люта то усюди 
потикає. 

„Єк у Василє Івасюка поумирали ґіти, то минї одної ночі снило 
си, шо я пас свині пирістї, а то іде смерть; іде відти від Василє тай 
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так зброя усе при ні, єк кажут. Та ішла відтіля і прийшла д’ мпвї тай 

питає си: Ти просиш смерти ? 

Али я зачєу" і просити, аби вині дарувала тай мене лишала 
і пішла у вулицу. Али я і поздогониу тай імиу і за фартух, а оиа си 

обіздріла тай кажи: Чого хочпш? — Я кажу: Хочу увирати! —А она 

кажи: Гу! га! Тобі шє ни зараз сверть... А я кажу: А де-ж вій лік? 

— Кажи опа: Твій лік буу у Снятивї, а типер у Чирнїуцєх (уже прой- 

шоу той час), але ек си типер ни удаш, то за Чирвїудєви... 

А то я буу дужи слабий иа очи. Я єк си тогдп пробудиу тай 

пішоу до Чирвовец; пішоу я до одного дохтора, до другого, до тре- 

того і до читвертого — жадин ви брау си лічити. Али трафила си по 

полудню одна жінка тай завела нене до дохторі, а той мене до 14 день 

вилїчву, шо очи чисті стали: так вині сон показау на лїк“. 

„Мау чоловік доста ґітий тай ни мау уже кого кликати у куми, 

бо люди уже ни хотіли іти їму у куми. Али він вдибау на дорозі клан- 

цату бабу тай і просит. Она подержіла до хресту. А то була смерть. 

Потову она усе приходила у гості, єк лиш хто умер у тім селі. Але раз 
каже: Но треба уже і тобі уверати, чоловіче. — А він каже: Чикай, 
чикай, кажо, най собі деревищі зроблю. Тай зробпу диревищі тай каже: 

Ану-ко, кобис лїгла, най виджу єк то буди. — Тай она лєгла, а він 

борзо забиу віко тай пустиу на воду. Так она там сів рік пливала 
у деревищі по воді і сім рік ніхто не умирау. Аш потову ішли люди 
водоу, найшли деревищі тай сверть пустили. Єк пішла, то люди так па¬ 

дали гі солова, на диво верли“. блена Корж, Николи. 

„Єк сверть прийди до чьоловіка, то єго потинає, і зараз з него 

віходит душє“. 

„Єк смерть прийди, то чоловік уєває-уєває, а вітак она пітне тай 

він лиш кілька рав позївне тай конець". 

„Прийде карб тай сверть каже: Ходи, нибоже!" 

„Є такий, шьо чьуї, шьо уМ0раь’; є такий, шьо скажи годину"... 

„б такий, шьо сам чує, шьо умирає. Нибішик Симен І. покуриу 

люльки і кажи: Дивіт си, ік вісець буди заходити, то я буду увирати. 

І єк місєць зайшоу, то він якурат умер“. 

Чує хто, що „ни довгий ву вік, кличі до себи родину — а шьашь! 

З родинкоу си нопрошєтв, з Богом си поїднати". При тій пагоді „від- 

повідаї“, що кому дає (з майна), що коьондзови, а що на добродійні 

діли.1) 
В той час приходить також священник „сповідати і маслувати“. 

) У новійших часах. 
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Перед приходом свящеь'вйка домашні приладжують „все до передку*1. 

Хорого вбирають у чисте біля та положать на чистесенько застелену 

постіль. Стіл, а як нема, то лаву1) накривають скатертю і по середині 

положать миску повну кукурудзяної (або жптної) муки; в муку повти¬ 

кають свічок, а по середині (миски) уставлять малу уліплену з воску 
„мишчєпку*. 

Приходить священник, з дяком, наливає у воскову мисочку єлею 
і „правит над пим“... ІІо сім сповідає хорого, причащає та помазує 
єлейом. 

„Єк ксьондз віди, то ті, шьо си у хакі лишєют, гасют тую свічку 

і дивуют си, куди дим іде с свічні — д’ образам, ці у двері; єк д’ обра¬ 

зам, то віди, а єк у двері, то знак, шьо умре". 

„6к дим ие свічі колотит си у хаті, то на жите, а іде у двері — 

то піде за ксьондзом".2) 

Того дня відвідують умираючого також сусіди і знакомі: „Ходім 
відвідати, бо нипї буде масловане". 

А. навіть „вороги" приходять помирити ся з умираючим. Одні 
плачуть тоді, другі розраду дають: „У Бога ааґіе!“ — „Шє відите 
с цего!" — „Би плачте, шьи Бог перемінит!" 

Вірять, що як до трох днів по маслованю не умре, то ще чекати 
до девяти (днів), а як пережне 9, то вже не умре. 

Часом одначе можна почути і такі слова: Ого, нпма наґії, нима... 

Гіт-єс усох, нибори, уже з цего не відиш, уже нима ти віходу"... 

Коли-ж хорому погіршить ся і він починає „ч ь и су в а ти"3), тоді 

подають йому присутні свічку, котру він, як спокійний держить сам 
у руці, а пі, — то хтось з домашних ії придержує. 

„Свічка найліпша воскова с трійці. Свічку дає си на то, аби душе 
пи блудила; єк має свічку, то уже беспечно трафит на суд божий*. 

„6к чьисує тай упріє — бо то піт нираз такий віступит, шьо 
форт а-форт треба утирати — та аби тот піт кушів, то єк солений, то 
умре, а єк терпкий, то буди жити". 

„Віль — білови пиріуиий, а кіло кілови ниріуне: є піт квасний, 
є солений, є тпрпкий, є смирґєчий". 

Часом, бува’, вмераючий дуже мучить ся, „нп можи скопати", тоді 
вибирают є «у з під голови подушку, а підкладають кожух, бо „пірс ни 
дає сконаїи". 

„Кажут, шо єк куріта курка віведи і уже ідут на город тай єк си 

кипи на них половин (па ті куріта), тай єк си ті куріта перепудї тай 

Ч У кого ткацький варстат в хаті. *) Умре. 
'8) Чьисує часом і два дні (аґонїя). 
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вітак єк си курку заріже (шо уже віросте с тих кур.іт), а пірі вісушит 
си і поклади до подушкі, то кажут, єк вітак під хорим то пірі змокріє, 

то пара та, той страх, шо курі мало від половина, ни дає умирати*. 

Роман Тарнавецький. 

Кажуть: „Єке житє, така смерть: легке1) житє, легка смерть. 6к 
хто си мучит, то має скусу, скуса ни дає му умирати*. 

„Єк хтос дужи мучит сп, то має Скусу* (злого духа). 

„Від скуса кладут під паху сьвєченої солонини тай сьвєченої 
тої — то боршє конає*. 

„Єк котрий доуто конає, то кажут, шо має злого духа і ни можи 

сконати, бо він ему ни дає. Він єк умирає, то ту Біду мусит на когое 
лишити; він або просит дати руку, або продає шос тай з тим і Біду 

продаст. 

Єк подау руку,-то перебере собі Біду, а той у ті мінутї конає*. 

„В чуУ таке тай розкажу: Була одна жінка тай такжи ни могла 
умерти (а люди шє за житє говорили, шо опа має Біду); прийшло си 

конати, а то нн мож. 

Али хто увіди, а она прошєї дати руку, а кожде боїт си, аби нп 
перебрау си Біду тоту, шо она мала. Вітак прийшла Жагі^ка, Ляй- 

фирка си називала, а она прошєї єї подати руку; подала, а тота ско¬ 

нала зариз. Али ті Жиґіуцї вішло то ни на гаразд, бо нп знала, ік си 
з тоу Бідоу обходити, ік з неу урєткувати тай від тої пори лиш раз- 

ураз дрімала, Біда та ї мучила. Тота жінка знала, до чого ї купила, 

а та Ляйфирка нї“. Юрко Волощук. 

„Мучит си за ікис гріх великий. Тогди си наймає еаутирю тай ґєк 

читає прохідну дорогу тай лекше конає*. 

„Єк прєла у сьвєга, або ушахрувала дес на прєжі, то єк конає, то 

дужи си мучит, усе прєде... То тогди борзо дают ї повісмо у руки, то 
зараз сконає. Вітак то повісмо дає си за простибіг*. 

„Єк шос украу, то то їму ни дає умерати. Він кажи: Беріт то 

гет... — Тай єк озмут, то сконає*. 

„Єк ни можи' сконати, то варе тою і дают ему кушіти тай умре 

зараз*. 

„Єк хто мучит си, то кличут людий, може си трафит межи ними 

іка шіслива душе та він борші сконає*. 

„Той, шо дужи мучит си, то на лехких має смерть, а не на 
серди: лехкі умирают, а серци шє здорови. А от єк різати бизрогу та 

трафити у серци, то гини зариз, а згодиш у лехкі, то си мучєї доуго*. 

*) Праведне. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 21 
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„Єк хто конає у хаті, то будют того, хто би у той раз спа^, аби 
ни васпау иирцє, бо вітак єк би уста^, то яіг би си спудити мирцє, або 

можи і не устати*. 

„Єк умирає ґазда, то ідут борзо до шпіхлєра і иішєют то збіже, 
шо він ше мау у- своїх руках, аби з ним не заумерло; єк би то ни 
зробиу, то би потому зерно НИ 8ІЙШЛО*. 

„Єк хтос конає, то голосе, а другі кажут: Ни плачте, най сконає, 

бо го завернете с того світа; дайте му сконати*. 

Загально вірять, що не одна мати плачем — голосїнєм „завер¬ 

нула* дитину „з того світа*. 

Як вмирав хто: 

„Зеркало си обертаї склом до скіни, бо гет би зблідло, єк би си 

миртвед на него подивив*. 

„Дзиґарок затримує си, аби ни ішоу і ховают усе тике, шо є 

веселе*. 

Коли-ж уже хто помер, кажуть: „Номер. — Сконав. — Віддав 

Богови духа. — Спочив на віки. — Упокоїу си. — Уже покойний. — 

Уже поґєкувау. — Уже віслужиу своє. — Заснуу. — Застиг. — Дриґ- 

нуу. — Крипнуу. — Скринірувау. — Ухопило го уже!* 

Душа. 

„Кождий має Душу*. Місцем пробуваня Душі є т. зв. „ямка* 

під шиєю, що зветь ся навіть „душка*. 

Мами голублячи маленьких своїх діток, кажуть: „Дай цьомати 
у_ душку*; або: „Цьомай неню у душку*. (Себто в сю ямку під шиєю). 

Дехто каже: „Душьа є у середивї коло серці*. 
Дехто запитаний, де душа? клав руку на грудь, проти серця, від¬ 

повідаючи: „Тут! — Тут душе і відцїу сумлїне*. 

Хто має в собі душу, той має і коня (кінь — ЗсЬаіеп). 

Душі не має лишень той, хто когось підпалив, або убив. Про се 
можна чути ось що: 

„Той, шьо пітпали^ другого, той коня ни має. За тот гріх, шьо 
зробиу, то душе єго ходит блудом; ходит світами аж До страшного суду. 

А тот чоловік ходит уже без коня, бо у нїм душі пима*. 

„Єк хтос пітпалит когос, то у него уже коня нима, бо єго кінь 
згбрит. Єк би си дивиу — єк та хата горит — аби си дивиу цирез ко- 

лодицу від колеса, то би виґіу, хто то підпали^, бо єго кінь горит 
у кім огни*.1) 

*) Як хто дуже лихий чоловік, то про такого кажуть: „У нїм нима 
душі гі у неї"; — або: „У него нема нїц душі, лиш пара". 
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Душа має вид: птиці', мухи або пари. 

„Душьа страчєти1) у сім рік показує си. То є, шьо виґіли тото: 

Буде така, єк мала птаха у білі сороцьцї тай усе кричєї: Христа! 

Христа! — То си кидає, єк чути, платок і перехрестит си. А єк си ни 
трафит такай, аби виґіу, то та душьи іде па вічні мукі". 

„Я служиу у одного ґосподарє і устау в опіуночи давати волам 
годіулю (погодувати до плуга). Я іду до стодоли, отворєю ворота і ли¬ 

шень я отвориу, а ввідтїлє птах такий за^більшкий, єк половик тай минї 
попри віс крилом, лиш шо ни зачини^. 

Але я подивиу си, а він у скіну ляпнуу си тай на присну, а з приспи 
упа^ під присну. Я єк то увиґіу, так здоймиу з себп кожушину тай роз- 

шприу і забігаю того половичка імити. Але диулю си, а то попри мени 

скакіц, скакіц, скакіц тай за кошницу тай сіло у горнец (там буу). 

Зараз я прибіг тай я розчіпіриу си з кожухом тай лиш разом той горнец 
накрпу. Приніс я той горнец до стайні і не даю уже волам їсти, али 
до горшка... Аго! нима ніц... 

Але відніс я тот горнец назад, дау волам їсти тай увійшоу до 
хати. ІІрибудила си вуйна і я зачє^ і казати... Ей, каже вуйна, нибожи, 

щіскє твоє, шо так си зробило, бо то у нас є перелета, злий дух. 

То, каже, єк би она трафила тебе у тварь, то у ті мінутї тебе нима; 

єї стрілка дуже остра“... Роман Тарнавецький. 

„Єк ґіужа зведе сп тай має дитину тай ту дитину стратит (кине 
у воду, закопле у гній), тай тої днини єк стратит, у саме полуднє над 
тоу хатоу буде видно диревищє і хрестик зелений такий усєкіми фар¬ 

бами мінит си, — димок лиш такий... 

Ми ішли зі школи — ше малоу — тай разом скричєли ґіти: Ади, 

ади! гевди деревишє над хатоу... Али то у ті мінутї пропало. А то у ті 

хаті такі стратили дитину". 

Вірять, шьо душя умерлого так доуго не відступає від свого 
тіла, поки єго до гробу не віднесуть. „Люди собі дуиают, шьо душя має 
бути дуже маленьтя і для того ї ніхто ни можи видїти. Одні кажут, 

шьо душя ходит по тім сгебілєчку, шьо валєє си по хаті, по земли, 

а другі кажут, шьо ховає си у той віник, шьо ним хату замітают, а єичі 
кажут, шьо душя сидит на вікні коло свого тіла. І длятого кладут віник 
коло порога у хаті і нп вільно єго брати у рукі нікому і ним замітати 
по хаті, аби ни конїруватп тим замітанєм покійного умерлого душю. 

бнчі кажут, шьо душя стоіт коло тіла тай умерлпй єк доуго лежит 

1) Страчеиої дитини. Душа ся зветь ся „перелета". 
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у хаті, то усьо чюї, шьо говорі яа него, лиш говорити ви иожи, бо 

у нїм нива душі“. 

Єк сїдают на лаву, або на столед, то наперед здуют то місця, де 
жают сісти, бо вірят, шьо таї можи бути душя, то би гріх на ню сісти. 

Кажут, шьо душя сидит у вінику за гріхи тілесні. 
Кажут, шьо душя ни иожи бути голодна. Кладут на вікно нове 

горнятко 8 водою, піу бохонцї хліба тай кажут, шьо душьа віходит і пб 

тай їст, а вітак сідає мухо^ на руку і ґєкує родичам ва поживу. 

6к віносє домовину з хати, то дотикают три рази домовину до по¬ 

рога, а то на то, бо потім умерлий уже глухне і уже не чує, шьо про 

него си говорит. 

6к виносе умерлого і уже поминут ворота тай шє пару людий піде, 

тогди баба запирає скоро ворота і вдержує решту людий на обійстю; 

она то робит на то, аби у ті хаті усі разом не вімерли*. 

Від І. Сандуляка, посла до сонму. 

З живого чоловіка виходить душа лишень у сні: „Сон, то є шьо 
душьа віходит с чьоювіка і нишьпорит усюди по світі; єк би душьа 

ви вернула, то би чьоловік ни збудиу си*. 

„То, шьо си снпт чьоловікови, то душьа усьо тою видит, то душьа 

туди ходи: ади тіло миртве лижит, а душьа ходи світами11. 

Снячого („твердо*) не можна проте нагло будити: 

„Зарив би си спудиу, шьо би з него нїчо ни було, бо чьоловік ік 
спит, то більше умерлий, ік живий; ік би їго на сон твердий збудиу, то 

би уже і міг умерти*. 

„Єк снит си дощь — то слози (хтось умре)*. 

„Єк снит си повінь (брудна вода) — то слабіскь*. 

„Єк снит си повінь (чиста вода) — то вдороулє*. 

„Єк снит си слабість — то хтос умре*. 

„Єк спит си, шьо хтос умер — то погода, (веремнє) умре*. 

„У нас з дауна вір’єт люди, шо на Юрия вїґьму або опире можна 

пізнати у тот спосіб, шо єк спит, то обйрнути єго там, де буу голово^ 

— ногами; то покі си єго ни оберни вноу так само, єк він лєг, то він 
си ни збудит, аби лижеу хто знає докі: єго душе їди на то свето на 

готарь, лиш тут лижит дома тай єк верни, то ни можи трафити*. 

Юрко Волощук. 

Про „чоловічка* в оді („здрічок, здрйк“) каже дехто, що се душа*. 

Є люди, що дивлячись другому в очи, можуть того „чоловічка* 

„з’їсти*, а тоді чоловік, тяжко занедужає, а — не ратований — може 

й „зі світа піти*.. 
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„Поганий на зір“ буде сей, кого мана дитиною „відлучила", 

а відтак знов зачала грудьми кормити. „Такий на шьо лиш подивит си, 

— иаурочйт* *. 

Кажуть чаето: „Зависний лупнуу баїухами1) тай усьо пішло на 

поперек2) (минуло си телє)". 

„Хто має Бога у серци, той має у оцї чоловічок, а хто грішьний, 

шьо би у другого душьу узєу, то ни має у оцї вдрика®. 

„6 така мінута, шьо наурочит*. 

„Єк чоловік умирає, то душьа віходит з голови, с кімнє".*) 

Кажуть також: „Єк чоловік умирає, то дихне і душьа віди с да- 

роу". — „Здихнуу нибошік, тай душька вішла ротом". 

Вийшовши з тіла: „Сідає душьа на вікно і дивит си, єк споріжєют 

кіло. Єк споріте, то она іде собі на суд". 

Кажуть також: „Єк віди с тїла, то вариз озносит си і іде до чи¬ 

стилища. Она у чистилистю аж до страшьного суду®. 

„Єк чоловік умре, то душьа сгоїт у головах і чикає на тїло: ік 
божа, то з Ангелом, а ік грішьна то з Щєзбим. Чоловіка до гробу спу- 

стют, а душьа у свою дорогу". 

„Душьа остає на вемли так доуго, аж зноу хтос умре". 

Кажуть, як хтось умре: „Ади, кого покликала, кого собі узєла"... 

— „Ади, покликав собі унуку"... 

„Вірять також: „По смерти душьа має перелекіти цирез вогонь, 

а вітак іде кладочкоу такоу; ік хибне си, то до царства ни дійдп“. 

Дехто: „Ік чоловік конає, то си отвирає двері і треба си просту¬ 

пити, аби душьа вішла с хати*. 

Часом душа покутує гріхи на землі.4) 

„Єк чоловік грішний, то душьа но смерти іде у коня і рік камін* 

возит". 

„Єк чоловік умирав, то душьа — ік правидний іде до неба, а ік 

трохи шос завинений, то до чистилищьа, а та, шьо гріхи мав великі, то 

додит по світі до страшного суду*. 

„Хто дужи слабує доуго, то він тут уже спокутує свої гріхи. Хто 
тут роспадає си, то уже тут спокутує свої гріхи, уже іде з душе^ чи¬ 

сто^ до неба*. 

*.) Очима. 2) Зле. 
*) У грішного — кажуть — діяволи видирають душу, а 8 пра¬ 

ведного беруть авгелики. 
*) Дехто перечить сьому. 
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„6к умре, то душьа ходит по світу і плаче, шьо кіло віроблєло, 

а она бідує, так аж до суду. На страшнім суді уже буди знала куди — 

ци до неба, ди до пекла". 

„6к котрий мнрлец віглїдае чорний, страшний, то душьа іде до 

пекла, а єк файний, то до неба". 

Щоби душі „лекше" було па „тім світї“, то ще за житя: 

„Сповідают си часто, дают на служби (божі), справлєют обіди, 

жінки не предут у пєтницї (бо си дорога засновує до раю). 6 такі, шьо 
пості 12 пєтниц у року (а перед Великоднем пєтницю і суботу) так, шо 

і води нн кушіє“. 

Дают також бідним (хліб, одіж) і се зветь ся „лавати па перед 

душі". 

Душам померших можна „полекпши", коли даєть ся милостиню, 

наймає служби, молить ся. Коли даєть ся „за помершого", то се зветь сй 

„давати за душу", або „давати по души". 

Загально вірять, що: „6к вибирає си с печі хліб, то треба іго 
зараз умити зимноу водоу, бо душі у Адї лиш тілько холоду мают“... 

Тут згадати належить, що удержалась віра про людий, що мають 

два серця. Се опирі. Опирі виходять з гробу, ходять по селі і чи¬ 

нять людям ріжні пакости.1) 

„Опир має відзначінє, має купирь (хвіст). Він відбирає молоко, 

град насилає і чоловіка шчєрує. Він єк умре, то усе нового місєцї ві- 

ходит, показує си. 

У тім гробі, де є опир, то чути усе стукіт, а єк би відкопау, то 
він чирвовий єк огонь. Він єк ходит, то перекидає си на воука, на коня, 
і приходні на обійстє. Він приходні у хату, прилєгає жінку і нучит її, 

аж доки когут не запік. А єк когут запіє, тогди хата здрігнет си, двері 

рип тай тихо". 

„Одна жінка умерла — така дія була, кажут, шьо то такі прауда 

була — ї називали Ґалбинючка. Так було, шьо она вітак шьо ночи хо¬ 

дила на своє Господарство і робила усьо у хакі, шьо до ґаздині нале- 

жит. Чоловік ни міг собі дати раду с тим і пішо^ на цвинтар і у гробі 
уздріу дучку, апи однако ни знау, шьо с тим робити. Али приїхау до 

него Гуцул (з яблуками цп ш чим) і він роеповів ему усе. А Гуцул 
той кажи: Ти, хло, покажи ми, каже, де! Я і зараз дам раду! — Пішли 
на цвинтар, подивиу си він, каже: Клич на цвинтар ціле сило; ціле 
сило, усьо, шьо жиє, най іде сюди. Але, каже, най кождий, шьо іде, 

най іде с чим мав: з сокироу — з сокирау, з мітлоу — з мітло^, 

*) Звірята душі не мають, у них є лишевь пара. 
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з буком — з буком, з кочергами, з лопатами, — хто з чом має, аби 
с тим вішоу на цвинтар. 

6к усьо си зійшло, обступили гріб, а тот Гуцул каже так: Тппер 
добре дивіт си, шьо буди перебігати, ці миш, цї кіт, ці пес, ці чирвак, 

цї шьо будь с такої живини, то ік буди перебігати, то треба бити. Зачєу 
він копати гріб. 6к роскопау гріб, то она, тота жінка, лижела на правім 
боці, і правим оком дивила си, а чирвона така гей жива. 

А ти, хло, шьо мой тут робиш?! Чикай, нп будеш, мой, білше хо¬ 

дити!... Тай увєу Гуцул такий осиковий кіл, затесау, тай з гори про¬ 

садну ї само серце. Тогди вікєгли ї з ями, узели на віз, вівезли за 
сило на готарь. 6к заїхали иа готарь, усі люди обступили, з чим хто 

мау, а тот Гуцул підпалву усьо, лиш воли відчепиу. І уже білше тота 
відьма не приходила". Дмитро Калитчук, дяк, 

„Ґідо нибощик буу великий проміуник, виликий ворожбит. А вітак 
люди казали, шо він має біду.1) А одного чєсу, то за панщини було, 

тай він шос ни угодну ватаманови; то було у коршмі, той ватаман да^ 

ґідови у писок. 

Али ґід нибощик кажи: Ни меш уже бити, ни меш... 

А той пішоу кликати на панщину, а там над горбом Максимюковим 
кричєу, аби ішли люди на панщину робити. Али як вітак влїз з горба 
у долину, тай єго разом закєгло у копанку; шо вірне тай пірне зноу, 

так боутау си у болоті до рані, цалу ніч талапау си... 
А рано ішли люди у поли робити тай єк тото уздріли тай єго ві- 

тєгли. А вітак єк єго вікєгли, а він прийшов до дому тай си перебрау, 

бо мокрий буу тай пішоу до коршмн тай узєу склейку горіуки тай иішо^ 

до ґіда і просит: Вуйку, кажи, бійти си Бога, возміт се гет, бо ни можу 
спати... А то ему ни давало нїґде спокою, хиба — вібачти — межи сви¬ 

нями у кучі. Тай перепроеиу, а ґід кажи: Но, йди, іди, але диви си... 
Ні, кажи, поки жити буду, нічого вам ни скажу. 

А потому єк ґід ослаб, а вуйко бким малим пас свппї тай увійшов 

до хати, а ґідо лижит на постили тай кажи: бкими, а ідиш сюди! 

А я, кажи, бою си, бо гадаю, єк іме, єк озми гарапник, то буди 

бити; ґідо, нибощик любиу-, єк шос теє, то набют. 

А ґідо кажи: А наж, синку, мою руку, помацай, іка студена? — 

А я узєу тай кажу: А то чьо, ґіду, така студена? — А они кажут до 

него: Та такі так зимна... Но, но іди до свиний. 

А тот справну си до свиний, а ґідо кажи: Ми кита будиш доки 

твоїх днїу... Уже передау ему „біду". 

]) Чорта. 
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Тай він до пинї микнта1), сумовитий, ни подпвит си па чоловіка, 

ек люди, до церкви ни піди... 

А то ґідо его ктикау, аби лиш передати ему „того", али ви по- 

радиу, єк си з ним обходити, ек ним командирувати тай бким в ним ви 

8наб, єк порадити". Федір Симотюк. 

Коли хто умре, тоді можна почути такі вискази: 

„Умер — та умерь, мою ему не залєжи, і я мусю умирати. 

Мрут люди і нам так буди. 

Хто родив си, умирати мусит. 

Без смерти, ни мож умерти. 

Без прички пима смерти. 

Хокь умре, гори си за ним не васунут. 

Одно умре — шішк2) си пародит. 

Хокь тппер, хокь у читвер, а козї на торзі бути. 

Як умре „дедя" (тато) або „неня" (мама), — то дівчата (доньки) 

вараз розплітають волосе („кіскє") ва знак жалю-туги. 

В хаті мусить остати все так, як „захопит смеркь; захопит у сьмікю, 

то най так буди, ни мож замітати усі три дни“. 

Чоловіки не голять ся часом два тижні та не чешуть весь сей 

час волося (по жіппї, родичах). 

Давно мужчини ходити аж до укінченя похоронів без покрити го¬ 

лови. (В Завалю і ІІопельниках заховують сей звичай й доси). 
Жінці (вдові) не можна віддати ся скорше, як у піврік; „чоловік 

може й до двох неґіль найти собі другу". 

Умре хто, то зараї просять сусід, щоби „ішли мити і наредити 

тіло". — „Котрий має у Бога серце, то прийде". 

Дехто відказуеть ся: „Я мекий на то, я ни годин того робити". 

„Тот, шьо мекий, то до мирцє ни приступит". 

Сусіди ідуть, кажучи: „Шьо робити, треба іти грішне кіло спо¬ 

ре ди ти". 

Хатні плачуть (ваводет), а прибувші розраджують, то внов хто 

„мєкого серці" — то плаче також. 

„6 усе, шьо до кіла?"3) — питають сусіди. 

Гріють воду, наливають до цебра, а вложивши в цебер столець 
(або біля цебра), садять на нього тіло і миють; одно голову, а двох 

держать за плечі, а четверте миє, і то звичайно мужчину „хлопи", 

а жінку — „бабп". 

2) „Збитий з паителику", — „не при розумі". 
2) Шість. 8) Помершого ввуть тепер „тілом". 
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„Миют на то, аби прийшов чистий на тот світ11.1) 

„Своїй мити ни віпадає, миют чужі і той, шьо мну, ме відпові¬ 

дати (перед Богом), єк умву*. 

Умивши, одні втирають та одягають у чисту одіж, а другі ладять 
тимчасоя місце на лаві. Вови приставляють до лави „ослін" (бо сама 
лавка ва узка), накривають усе „налавником®2), та кладуть подушку. 

Тепер кладуть тіло на лаву і там кінчать убирати. Чоловіка одя¬ 

гають у„поркіницї“ і сорочку, опережуть по є сом, за пояс заткнуть 
білий платок („аби мау чим на кім свікі поутиратп сп“), шлюбний пер¬ 

стенець вложать йому на палець („шукают дужи"3); руки зложать на 
грудях (пальці між пальці), та дадуть у руки свічку, котру держав уми¬ 

раючий при сконаню, на ноги вбувають „калагви* (з білого полотна 
ушиють рід скарпиток). Вбувають також і черевики „кандитнї® — тан- 

дитні — але без підків, бо він там не годен тяжке носити; дам має 

— кажуть — потихоньки ходити, не _„конати" — гримати); на голову 

дають шапку. 

Ноги звязують білою „валовицеу®, аби „правевьтє® (рівно) 

стояли. Ба груди кладуть грамоту брацтва тверезости, а „воськовому 

абшит®.4) 

Жінок убирають у сорочку, і орботку (опинка), а голову зави¬ 

вають у перелітну. 

Дівчат і флекєвів (парубок = флетєу) убирають так, як до він- 

чаня, на палець закладають восковий перстень прикрашений позлїткою, 

а на столі уставляють весільне деревце. 
Дитині викравують з білого полотна сорочечку, що її боками не 

зшивають, аби „єк буде ликіти, аби му ни заважєла® (як сорочка була 
передше ушита, то її боками порють); на голову дають шапочку з бі¬ 

лого полотна, вишиту коциком (волїчка) та озолочену позлїткою. 

В сорочку (у пазуху) втикають мерцеви голку з ниткою: 

„Глу на то, аби єк буде іти до неба, то мозолі устают дужи ве¬ 

ликі на руках і па ногах, та аби мау чим прошивати тай тої нитки по 

кавалочку лишєти (у тіл мозолі), аби вода з мозоле пропікала®. 

1) Як хто умре без свічки і поховають його немитого, то кажуть: 
„А. то си нпбощик заслужиу у Бога (або : а то буу шісливий у Бога), 
шьо умер без свішкі і ни митий®. 

2) Покривало, що ним кождого свята укривають лаву. 
3) Як нема, то дають восковий: „На тім свікі мают зноу шлюб 

брати, то аби ни купували, али аби мали си чим обмінєти®. 
4) Все те дають на те, — „аби мау си чим па тіш світі ви¬ 

казати®. 
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„І'лу дают на то, аби мау си чия вікєгнути з ада до неба, аби 

мау шо подати, аби го вікєгли*.1 2) 

„В сорочку втикают глу з ниткоу, бо кажут, шо єго душя дужи 
грішна і буде потребувати колись помочи від Матери Божої; Мати Божа 

колись тоу самоу ниткоу буде витегати ту дупло с пекла4. 

Не вільно нічого завязувати на помершім, бо віп „єк родву си, 

так зноу прийде на тот світ“. 

„Єк молодий ґазда умре, то не вільно ващінкати ему сорочку, бо 
кажут, шо дорогу си защінкує, шо ни оженит си, ни віддаст си (вдова)*. 

За пояс дають (небіщикови) 2 крейпарі, завиті у платочок: „аби 

мау мито заплатити на кім свікі*. 

„На груди умерлому кладут ґрейцирь, бо кажут, шьо Душя мусит 
переходити на другий світ дуже по вузеньтї кладці над великоу пе- 

кольеоу пропаетиу. А шьоби від разу до пекла не упала, то той ґрей- 

царь кладе перед ангела, шьо сюїт на сторожи тої кладки тай він пе- 

реводит ї через кладку на другий світ*. 

„На черево кладут серп, аби пе згониу*. 

„Дитині дают грошик у пазуху: єк шос си дес ему там трафит, шо 

треба, то аби мау свій, бо там ніхто уже ни даст“. 

Роблять з воску малесеньку мисочку, — „уцеркают годівлі* тай 

поставлять у домовину, аби „мало на тім світі що їсти*. 

Нарєдивши, накривають тіло „покривалом* та уставляють біля лави 

ліхтарі зі свічками. 

Тепер каже хтось: „Ужем тіло спорєдили, а тепер помолїм си Богу*; 

і клякають та молять ся. 
Чужі відходять, а домашні беруть ся ладити обід, варять страву 

— як богаті, то ріжуть безрогу — печуть хліб. 

Приладивши все іде одно в село, щоб угодити похорон та дати 

зпати паламареви, щоби від „задзвониу подуш*.8) 

Тинчасом люди приходять відвідати номершого, а кождий купує 
передше тоненьку воскову свічку і для того кажеть ся про такі відвідини 

„іти з свічкоу*. 

„Голкі ни зичпт си без питкі, бо пп годит си; каже: єк голу дам, 

то ни буди си мати чим вікигнути з пекла*. 

„Добре украсти то, чим з’єзані ноги; тим добри єзати ноги худобі, 

котра бє; єк рука сп розївє, то такі добри*. 

*) „Голку дают, аби у пеклі вертів дпрку, а нитка на то, аби го 
відтіу тєгнули до неба*. 

2) „Дзвонит си, аби село знало, шо є мпрлещ*. 
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Коли „ідут с свічкоу*, а лають до кого повернути, то свічку ли¬ 

шають иа дворі. 

Прийшовши до хати (до иерцє) не витають ся з присутпияи, лиш 
світять свічу, приліплюють її до стола1), а за сим клякають і молять ся. 
Помоливши ся, цілують хрест (як є на столі), а опісля руки, коліна 
і ноги помершого; потім витають ся з присуінпми, цілуючи собі взаїмно 
руки (мужчини мужчинам, а жінки жінкам). 

Звитавшись, розмовляють про мерця, а саме — що йому було, що 
Говорив перед смертю, як умирав і т. и. Домашні оповідають про все 

з подробицями „поплакуючн, та охкаючи". 

У вечір приходять дяки читати „псалтирь*.2) 

„Чоловік єк лижит, то усьо чуї — ек дзвонег, ек голосет, єк го¬ 

воре; душі нима, але він усьо шє чьуї. Аж єк прийди дек, зачитає сау(- 

тирь, то слух у нїм заумирае, уже потахае, шьо уже ни чьуї. Саутирь 
читают, аби душі лекші було, — ва відпущені гріхів". 

,Дєк коло саутирі, а піп ік ппчєгає гріб, та заклиьаї, аби мирлец 
ни устау*. 

В день похоронів приносять 8 церкви „процесию*3), уважають, 

щоб лише „до пари було, аби миртвец шє кого ни покликау*... 

По участниках похоронів пізнати, хто помер; „ік жінка умре, то 
жіптє робе параду, а ік чьоловік, то чьоловіки*. 

Попереду іде процесія, два ряди (боками улпцї) жінок4) зі свіч¬ 

ками, священник, вітак свояки несуть на „марах* домовину5) за домо¬ 

виною поступає найблизша рідня, а ва копець чужі — сусіди, знакомі.6) 

Священник приходить у хороми і зачинає правити. Тоді ґаздиня 
(як нема, то найстарша донька) дає йому свічку обвиту платипкою тай 

цілує його в руку. 
Священник входить тепер до хати, кадить, а покропивши тіло свя¬ 

ченою водою, подає ся на двір. 

Тепер пращають „свої* тіло: цілують чоло, лице (по боках), руки, 

коліна і стопи. 

*) Як хто припесе білу свічу, то втикає її в зерно, що умисно па 
сю ціль приготоване в мисці. 

' 3) Як богатий, то кличе ще й священника і сей „править пара- 
стає*. 

3) Дитині беруть пару хоругов і хрест, старшому дві пари і два 
хрести (як добре заплатить, то заберають з церкви всі хоругви і хрести). 

*) Як умер ґазда — то ґазди; як парубок — парубки. 
6) Дівчину несуть усе парубки. 
6) Як померший належав до „Січи*, то іде ціле товариство з пра¬ 

пором. 
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По пращаню вкладають тіло до домовини. 

„Свій свому не робит домовину, бо не годит си“. 

В „деревищі" кладуть „гимблипє" і вистелюють переміткою; вки¬ 

дають також те зїля, що було при покійному; в голови кладуть ма¬ 

ленький хрестик, „аби він у свої хаті ма^ хрест“, а парубкови або дївцї 
дають до домовини також деревце (весільне), що стояло на столі всї 

три дні. 
Як умре дитина (перша, а більше нема), то кажуть майстрови ви¬ 

різати в деревищу „віконця" (одно або двоє в сгїнцї „у ногах"), на 
те — „аби шє друге було, аби ни заперти дорогу шє другі дитині". 

Инші пояснюють: „Дитина, то ангелик, то сй мусит дирку лишити, 

аби мало куди собі літати". 

„6к є у кого шкургани, то кілько ймут, то кидают у домовину; 

кажут: „Підут за ним" (себто вигинуть). 
Як виносять покійного, то вдаряють тричи домовиною до порогів, 

— се „він дєкує хатї, порогам, шо уже іде“. 

По відправі, як виносять тіло на обійстє, сідають родичі (= рідні) 

за стіл, а хтось з „фамілії" (але не з хатних) подає їм два хліби, — 

подає вперед найстаршому „от ік ґєдиви, а він дає жінці, а она дїтим 
і так усї доторкают си, аби мирлец ни забрау увес хліб". 

Тепер виходять і рідні на обійстє, а в хатї остає хтось, звичайно 

стара жінка, — „аби усї ни пішли за ним (себто не повмирали). 

Як хтось настрашив ся помершого, то він остає в хатї і через 
той час відправи на обійстю, дивить ся крізь вікно на домовину, — се 

поможе. 

Домовину застелюють скатертю, та кладуть верх неї хліби (3) 

і свічку, біля сего миску з кришеною булкою, а верх сего т. зв. рваного 

парастасу, поставлять цілу булку, в котру заткнуть свічку. 

Священник, відправивши парастас, каже т. зв. прощу, яку кінчить 

словами: „Може нибіщик шо кому зле зробиу, то відзивав си моїми 

устами — прощєйти!" (3). 

Присутні відказують: „Най Біг простить!" 

По сїм рушає порохорон прямуючи до церкви. 

Як родичі умруть, то сини несуть домовину, а як дівчина або па¬ 

рубок, то парубки.1) 

„6к вінесут деревищі, то замикают скоро хатні двері, а ек вінесут 

на дорогу, то вамикают лісу, аби білше мирцв ни було у ті хатї". 

г) Як умре дівчина, то за деревищем іде один парубок убраний 
„єк під вінок" — се кнєзь, а боками, біля домовини, ідуть дві 
дружки. 



333 

Як похорон рушить з обійстя, тоді стара жінка, що остала в хаті, 
бере старий віник і замітає „по мерци" хату. Позамітавши, виносить 
смітя, віник і верітку (в яку зібрала сиітя) у „сутич", аби „за усї го¬ 

лови більше мнрцїу у хакі ни було“. 

„Будь хто замітати не може, бо єк має діти, то будут умирати*. 

Як винесуть домовину на дорогу, тоді' хтось з участників припре 

на хвилю ворота, задержуючи на часок часть участників па обійстю: 

„То си робит за для того, аби ніби не усі пішли за ним, аби не 
усі люди вімерли". 

Відтак несуть тіло до церкви, задержуючись по дорозі там, де свя¬ 

щенник читає євангеліє. 

В церкві кладуть домовину по середині „храму вірних* та уста¬ 

вляють на пій миску з „дорого" (рвавий парастас) і горнятко зі свя¬ 

ченою водою та кропилом (галузка васильку). 

Відправивши парастас, підносять священник з дяком хліби в гору 
і, коливаючи ними, співають „вічная память", а люди, доторкнувшись 
один одного ва лікоть, співають також: се т. зв. „купна молитва". 

Як добре заплатять, то священник (по „послїднім цїлованю") 

клякає ва підвисшеню, що стоїть біля домовини і відмовляє „пращальну 
молитву". 

Відтак кропить домовину свяченою водою і похід рушає на цвин¬ 

тар. Процесія остає тепер уже в церкві, лиш хрест „відводит тіло на 
цвинтар". 

На цвинтарй, відправивши, кропить священник яму, а опісля — 

як спустять домовину — „печатае гріб", вилявши туди решту води 
з горнятка та висипавши з кадильниці попіл. 

По сім кождий 8 присутних бере грудку глини і кидає її у мо¬ 

гилу — „то послїдня прислуга, шо шє послужиу ему, шє го прикриу". 

„Ни вільно кидати грудки чоловікова по жінці, а жінці по чоло- 

вікови*. 

„Кєцку глини берут до дому і, єк умре дитина, то мамі, а єк умре 

чоловік, то жінці тото кидают за обшиуку (так аби ни виґіла), аби ни 
банувала". 

„Коло гробу берут жіптє глини і сиплют фамілії за обшивку, аби 
умерлий зле не сниу’ си, аби їм ни докучєу у спаню". 

„Єк повижеї си нибіщик, то бере си глини з гробу, робит си ку¬ 

піль, купає си, воду си зливає, а глину несут на гріб, — то вітак ни 
повижеї си". 

Першу дитину мама не виріжєї до гробу, бо каже, вірідю усї 
діти, скоро перше вірідю* (вона остає дома). 
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6 звичай, що за повершим мусить хтось „голосити" (жінка, 

мама, донька, сестра або ії чужа жінка). 

„За малентьо^ дптиноу ии вільно плакати, бо она шіслива у Бога, 

то апгилик". 

„Ни плач ва дитиноу, бо слотами утопиш1*. 

„Одні жінці умер чоловік; а звичай буу, шьо муеит си голосити; 

ек сама ви уміє голосити, то мусит наймити, аби друга голосила. Тай 

наймила она другу бідну жінку за миску круп голосити. Отже прийшло 
до того, шьо має она голосити, та баба, але забула, єк тону нибошікови 
мне, забула си заиитати. Але она голосиг: Ой за миску, любко, круп 

а ни знаю, єк си звут. 

А та іде, єго рідна жінка за домовино^ і відповідаї, такі голосит: 

Федір, люпко, Федір! 

Тота голосит далі, а жінка такі собі потєгає: Ой ни несїт го 

блиско плота, бо ік війне кіу тай буди мене бити“... 

Дм. Калитчук, дяк. 

„Хто собі сам жптє відбире, то за ним плакати пп вільно, бо він 

того ни варт*. 

Голосить1) зараз по сім „єк замкне очі" (упре), як миють і уби¬ 

рають тіло, як кладуть у домовину, по дорозі до церкви і на цвинтар 

та над могилою. 

Голоеїня 
записала п. Володимира Хромовська, учителька в Карлові.2 3 *) 

Г а з д и н я-у д о в а :8) 

300. Ой Іваспку-ґосподарю! Ґосподарику мій, Господарю... 

На кого ж ти мине лишєїш? 

С ким-жи я си типерь порадю? 

С ким-жи я типерь буду ґаздувати? 

С ким-жи я буду свої ґітоньтьи гудувати ? 

Дїти-ж мої, діти, шо з вами типерь робити? 

Ой устань, Господарю, устань 
І діточкам своїм пораду дай. 

х) Плачучи приповідає. 
*) Зазначую, що Впов. п. В. X. записала декілька вірувань, які 

я повплітав у сей опис. 
3) Всі голоеїня, що не друковані в першій частині, прийшли піз- 

пїйше. Нумерація текстів лишаєть ся дальша. 
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Ой устань, ґоснодарю, устань, 

До свої колешепьтї заглявь. 

Там твоя худібка пи гудувана, 

Там твоя гудівля порокиздувава. 

Господарю ній, Господарю, чому ти до нове пи заговориш? 

Чому ти мине ни порадиш? 

Господарю, Господарю, чого-ж ти си так твердо закориу, 

Шьо ти ше від учвра до нас ни говори^. 

Ой устань, ґаздпку, Устань та па свої діти поглянь. 

Ой устань, Газдику, устань та па своє обістєчко поглянь. 

Які-ж бо до тебп гостї си з’їжджєют, 

бк-жи они па твої дітоньки сумно си ззирают. 

Чому-ж ти до них ни хоч заговорити, 

Чому-ж ти ни хоч їх погостити? 

Господарю мів, Господарю, яж си цего шє Ьи сподївала, 
Аби я тибе у таку дилеку дорогу впріжєла. 

Ии Господарю, господарю, коли ж я тибе си маю надїятп, 

Коли-ж ти"будеш до мени у гостї повертати, 
Свої діти відвідувати ? 

Відки-ж я маю тибе визирати: 

Ци з ва гори високої, ця з долвпи глїбокої, 

Ци у кирниди на водици, ци у садочку на листочку, 

Ци на Різдво з колєдниками, ди на Великдень з писаночками? 

Д о нь ка-д і в ч и н а за мамою: 

ЗОЇ. Неньтьо моя, неньтьо! На кого-ж ви мене лпшяєти? 

Кого-ж я си типерь буду радити? 

До котрої-ж я си типерь стїаи буду тулєти? 

У котре си минї тппер віконце ливити ? 

Ий неньтьо моя, неньтьо, яка типерь буде наша хатка сумненьтя, 

Хто-ж буде типерь у нї прибувати, 

Хто-ж буди у нї порядок давати ? 

Хто-ж минї типерь головоньтю ВМИЇ, 

Хто ж минї тип-рь сорочічьку СШ6І ? 

А мноу типерь сусіди згордїют, 

А у паші хатці стіни счорніют. 

Молодиці', дівчатка мут си весилиги, 

А я буду сирітка плакати, тужити. 

Чюжі діучатка будут си Гарно убирати, 

А я бідна сирітка буду лиш свої рідної неньтї візирати. 
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За татом: 

302. Ий дьидику-соколику... на кого-ж ви нас лишєєги? 

Ий дьидику-порадонько нашьа, кого-ж мн си типер будемо радити ? 

Хто-ж нами си типерь буди грижіти? 

Хто типерь буди си нами опікувати? 

Хто ж нас буди заступати? 

Дьидпку наш, дьидику! На кого-ж ви нас лпшьиєге? 

Уни уже пи годни ходити, а ми шє ни годпи собі раду дати... 

Ий дьидику наш, дьидпку! Чому-ж ви до нас ни говорити? 

Чому ви до пас ни промовити, чому ви нас нїчо ни порадити? 

Чому ви нам нїчо ни розважите ? 

Ой устаньти, дьидику, устаньти і нам іку порадоиьтю дайти, 

Бо ми без вас нічого ви варта... 

Як з церкви йдуть: 

Ой ґедику (2), прошейтп си з сим домом божим, 

Бо уже ваші ніжки сюди не повернут. 

Ой скажіт-ко нам, ґедику, куди-ж ви пдети? 

Чи на обід, чи на храм, чи де ви ідети? 

За мамою: 

303. Куди ви си, неньтї, збираєте? 

Та на кого ви нас, сироти, лпшьаєти? 

Чьо ви до пас, неньтї, ни говорити? 

Чьо ви на нас си гнїваєти ? 

Неньтьо нашьа, неньтьо нашьа, 

Порадоньтьо нашьа... 

Неньтьо нашьа, порадоньтьо нашьа! 

Заговоріт до нас, порадьта нас! 

Ми си, неньтї, ни сподївалп, 
Шоби ми бпз вас раду си давали... 

Ой ти, смерти, ти злослива, 

Чьос нас, смерти, усиротила? 

Чьос нам неньтю рідну узєла? 

Ой, Божи, Божи, шьо ми типерь будім робити, 

Ік биз неньтї рідной жити? 

Неньтї нашьа, люба неньтї, 

Скажіт, неньтї, відкі вас визирати? 

Ци з за гори високої, ци з долини глїбокої. 
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Колії ви до пас, пепьтї, прппдетп? 

Коли вас си иаи сподїватп? 

Ца па Різдво с колодниками, 

Цп на Великдень с нпсаночками? 

Ой де си з вами здибаємо: 

Ци у місії па дорозі, 
Ци у церкві па підлозі? 

Ци у полі па роботі', 
Ци на цвпптари у темній гробі? 

Ой де си з вами, непьтьо, здиблю, 

Де си з вами наговорю? 

Ой бутут на весні вазулї кувати, 
А я буду свої неньтї усюди шукати. 

Ой зазультьо спвеньтьа, ти усюди літаєш, 

Ци тп мої непьтї у сьвітї пи видаєш ? 

Ой скажи ми, люпко, скажи ми зазультьо, 

Бо ми дуже сумно, бо ми дуже гіртьо. 

За братом (дорогою): 

304. Братчику (2), чому нп повертаєш (прим, до вуйка)? 

Коли тп, братчику, повернеш? 

Чи тп си, братчику, зарік, чи тд си загпЇ8ау? 

Ио похоронах вертають рідні домів запрошуючи всіх участинків 

на яобід“. 

В дома дістає кождий з гостпй т. зв. „подавнпк“, себто булку, 

в яку застромлено свічку. Присутні стають при столї та, засвітпвшп 
свічки, молять ся „за душу покійного”.1) По молитві сідають, гасять 
світло і їдять страви, які домашні подають (звичайно: начинка, борщ 

і сливки або голубці). 
Ііо обіді світять іще раз свічки і молять ся знов, по чім дякують 

домашним та, побалакавши ще якийсь час, розходять ся домів. 

„Давно молили си і до борщу, али ксьондз сварили, кажут: Або 

то борщ шос ліпшого, єк ипьча страва ?“ 

ІІомершпх поминають так, що дають убогим (хлїб, одіж) „за єго 
душу", наймають „Службу божу”; па зелені свята наварять куті, на¬ 

несуть хлібів і несуть се на цвинтар, де священник відправляє над мо¬ 

гилами „парастаси”; по відправі кушають присутні кутї. 

*) Кушають по тропіка „дори”: „Котре білілий кавалок озме, то 
білше гріху перебере з нпбіщпка”. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 22 
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„Як у кого є де ияуча кістка, то єк перший раз задзвопє подуш, то 

аби кивав ї мізинним палцем, то она розійде си; то би казати: Абис 

тогдп віросла, коли сей (небіщпк) устане з гроба“. 

„Як ни помагає, то ідут до мерцє і берут єго руку тай замацуют 

єго рукоу". 
„З.лоґії відкопуют мерцє, берут кістку з домовини, і як вітак 3 рази 

обійде хату, то усі спєт гей мертві так, шо і с під голоу забпре, шо 

хоче, а ті пе чуют“. 

„6к вуйка Лесе несли (він стратну сп), то єк го несли, то спа¬ 

лили околїт соломи, закіу го занесли до трупарнї; один ішоу і робиу 
скрутлї з соломи тай палпу під деревишєм, аби туча нп била у лїкі“. 

Записав у Кардові, дня 10. X, 1911 Антін Онищув, учитель. 

XI. Похоронні звичаї й обряди в селї Раранчу, 

Черновецького повіта. 

Коли хорпй міркує собі, що вже надходить час „до дому* йти, 

тодї посилає до священника, щоби прийшов відправити йому останні 

функції релїґійні. Священник приходить і на той час назбирує ся в хаті 
хорого багато сусідів, кумів, кревних, приятелів, які хотїли-б у послїдне 

з хорпм побути. І як хорий висповідав ся, пращає усіх тих своїх братів, 
кождого з окрема; кожде підходить і цілує його в руку. Тепер він 

„пращаєт“ ворогів своїх і непрпяте.тїв, за якими посилав, щоби прийшли, 

тепер розділяє і призначає зі свого майна, що і кому хоче, робить устне 
завіщаиє; потім запричащає ся і збір поволн розходить ся. Як хорпй 
дуже тяжко терпить, „труждаєт сп“, як родина умучепа доглядапєм його 

і тугою задля сподіваної розлуки, то все знаходять ст у хаті чужі 
особи, ир. дальші кревиі, сусіди, куми, котрі пе так близько діткнені 

нещаетєм, дадуть чейже розраду і поміч своїм блпжвпм у тяжкій годині. 

Вони пересиджують часом і по кілька днів і почни враз із хатннаш і хо- 

рпми і у когось з ппх зиайде ся часом щаслива рука, яка, як потримає 
свічку тяжко умираючому, то йолу легше скопаєгь ся (бо звичайно 
тримає свічку найблизша особа, т. є чоловіковп жінка, дочці лати або 

отець і т. д., але в разі тяжкого коваия тримають піші присутні і як 
патрафлять па „щасливу руку“, то хорпй скорше скопає). 

Як хорпй уже зачинає конати, тоді счпияє ся в хаті кішк плач 

і зойк, рідия кпдаєть ся до нього, кожде хоче з ним ще побути, але ті 
чужі люди пе пускають їх, відтручують, заспокоюють: „Нп, пи, ни! 

иїчо, нп плачте, то пїчо. Ог зівяв трошки, дайте водички, най си за- 

кроппт*. Хтось там світит свічку, а вони кажут: „Ай! вони свічку! та 

не треба“. Але свічка горить, а хорий „заспав трішки, тихо, пай спо- 
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чішет“. А коли вже дійсно „спочив11, тоді сповіщають про те родину: 

„Прощайте душечку, бо вже віддав Богу! тай лагідьте купаня“. Тоді 
знов писк і крик і плач робить ся, усі рідпї кидають ся до тіла, шар¬ 

пають, термосять, тягнуть, кличуть, голосять, наче-б хотіли розбудити, 

назад до себе привернути. Але небіщпк спить, не обзиваєть ся, а живі 
перебувають усю повіпь розпуки і жалю і забирають ся залагоджувати ті 

потреби, які наступають з хвилею появи „уиерца“ у хаті. І так лаго¬ 

дять воду на купаня, цебер; дівчата розплітають свої коси і ходять так 
до кінця похоронів, то знов розбігаєгь ся яолодїж до сусідів, кличучи 

„на купаня11. Свічку, що світила копаючояу, тулять де небудь „у го¬ 

ловах”, де вона горить, доки не уложать небіщнка на лаву і доки не 
засвітять йону другої. Тіло розбирають з одежі, саджають на столець, 
що стоїть у цебрі, наповненія водою; янють ціле тіло, чешуть „чупер11, 

иущипая голять бороду; гребінь і волося кидають у ту сану воду і разоя 
то всьо „віспнают під кошнпцу, під паркан, у сутич, де лпш люди не 
ходят“. Уиерця убирають у чисту святочну сорочку, крайку, черевики 
і кучму. Молодих ґиздів' строять у кожушпнку (кожух без рукавів). 
Старшій жінці „кладут* верх сорочки фоту (шовкову епіднйцу), ручник 
на голову (святочне накрите голов у заяужнпх) і жовті черевики. Моло¬ 

дицю убирають у зубон (жіноча сукня шовкова від шиї до нпзше колін, лиш 
рукавів не иає), підвязують шовковим турпаном баткатим (турлан т. є 1) шов¬ 

кова хустка на голову, 2) обручик покритий матерією бурячкового ко- 

лїру, який закладають молодиці довкола кирпи поверх ручника; багка- 

тий = „не білий, ні чорний, лпш такий усілякий шовк“), убувають 

у кундурі (чоботи жовті) і так устроєиа іде у ялу. Дівчину убирають 
у найкращу сорочку, у ріклю (спідниця з того матеріалу, що зубон, 

але сама тільки спідниця), роблять коди па голову і вінок. Волося роз¬ 

плітають їй так, як до слюбу. Один вінок на голові, другий великий 
окружує ціле тіло. Сей великий вінок також з бервіику і васильку (як 

і той, що па голові), а як пора літна, то плетуть його з усяких цвітів 
вільних і як тіло у трупі, тоді кладуть його на верх домовини, а на 

гробі завішують па хрест. Флекєвови (хлопцева) шиють квітку до кучми 
так, як до слюбу і дають святочну білу одежу, крайку, шаль до шиї 
і черевики. Кожному пебіщикови роблять восковий перстень з тої сві- 

.чечкп, що йому освічувала перехід до спочипку, надівають Його на па¬ 

лець, а дівкам та хлопцям (без ріжнпцї віку) „злотять позлїткою", як 

також роблять із злотні хрестики на полотні (яким укривають убраного 
небіщпка від шпї до кінця ніг); се толу, щоби заступити їм слюбиу по- 

злїтку, якої вопп ще пе мали. Кучми иа мущпн надівають аж у домо¬ 

вині. Маленькі діти, як і старшу молодїж, убирають, як до слюбу : дів¬ 

чину у війок, хлопця у кучму з квіткою. Дітям кладуть іще на груди 
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коло рук медівннчкп, або помаранчі. Так прибраного небіщпка кладуть 
на лаву, а зовсім маленькі діти па столі'. В найиовійших часах однак 
вачпнае ся наслідуване панських „катафальків" і складанє тіла і стар¬ 

шини на столі. Стіл обстелює ся скатертями, або скорцамп і то з усіх 
боків повинні вони звисати, а лаву, то лише „з цего боку" вони можуть 
висіти (від нутра хати). Під умерця стелють полотно, па котрім укла¬ 

дають тіло, зложивши руки па грудях так, щоби пальці одної руки за¬ 

ходили поміж пальці другої. Між великими і вказуючими пальцями обох 
рук встромлена свічечка, яка доси горіла, а яку тепер гасять і закри¬ 

вають небіщика від шиї до ніг полотном. На грудях верх полотна кла¬ 

дуть скручений сгочок. Сточок, се довга свічка, зсукана з воску, до 
якого даеть ся кавальчик тої свічечки, що у руках покійного. Сточок 
має бути такий довгий, як „умертвец", для якого сточок робись ся. Міру 

від умерця береть ся ниткою, яка переховуєть ся потім в домі, бо „може 
щістя его було, то най си дома лишает". Сточок горить, а як тіло піде 
у труну, то його покладуть верх віка; по похороні беруть його до дому. 

Крім того кладе ся серп па черево, абп не текло. У полотно за¬ 

тикає ся голку, бо „як там свіжий прийде, то сходят ся усі мерці і єго 
розрпвают, а він си голков боронпт". Як очи у покійного отворені, то 

кладуть на них по ґрейцару, абп за другими не дивилп ся, аби кого за 
собою не потягнули. 

Коли вже то усьо готове, тоді одні угощають тих людий, що спо¬ 

рядили, другі голосячи промовляють до небіщпка: „Устань, устань, та 
подякуй цим ґаздам, що тя спорядили, що си до тебе притрудили; 

устань-, устань та подякуй їм за теперішнє, устань та проси їх, щоби 
тебе до дому відпровадили. 

Инші розходять ся або їх розсилають: до попа і паламаря, щоби 
обговорити похорон і подзвінне; до далеко мешкаючих кревних, щоби їх 
повідомити про нещастє і до міста, щоби покупити дошки па домовину, 

хусточки до свічок і инші дрібниці. 
Мущипи ходять без кучми, дівчата розплетені; на. подвірю голо¬ 

сять, як вийде яка, по дорозі зітхають голосно: Вайльо, мамко, мамко, 
чи там неньку. Дзвони дзвонять і також причиняють ся в слід за люд¬ 

ськими зітханями і смутними виглядами до розголошена вістки про спо¬ 

чинок одного. Також ті люди, що купали тіло, як ідуть до дому, то роз¬ 

повідають стрічним: „Бог сятий дав, що той а той віддав Богови душу. 

От я 8 купана йду". 

От і сходять ся зпакомі, кревні, куми, сусіди і хто хоче: одні, щоби 
у послїдне небіщика видїти, другі так з цїкавости, иншого зуб болить, то 
Йде потримати умерця за палець (бо від того задубіють зуби, як задубіли 
у вмерця), а кожде несе свічку, яку засвічує і тулить коло тіла. Одні 
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говорять „отченаші", другі балакають про хоробу, муки і смерть „по¬ 

кійного", потішають родину і повторяють безліч разів: „Ну, та шо ро¬ 

боти ! то божа воля. Бог дав, Бог узяв. А вп си лишили, абисти слу¬ 

хали, абисги працювали, ни забували. Не плачте, то божа воля, шо ро¬ 

бити! Аді, так Бог сятий дав“. А жіноцтво з найблнзшої родини голо¬ 

сить : то одна за другою, то всі разом поголосять, тай знов перестануть, 

а як котра „дуже жаль великий мает“, то таки не перестає голосити. 

А прихожі слухають, зітхають і теж поплакують. 

Під ніч сходить ся молодїж на лубок. Парубки і дівки, самі чужі, 
пе кревні, беруть участь у забавах, котрі відбувають ся у хаті, або 

у хоромах, відповідно до того, чи яка гра вимагає темного, чи освіче¬ 

ного місця. І так: 

1) Дають одному мішок сіна тримати на плечах і заслоняють йому 
очи, а другі бють його кождий з окрема макогоном по міхови, при чім 

дістане ся нерідко і плечам. Коли битий добре угадає імя того, що його 
бє, тоді при ловлений сідає па сголець, бере міх на плечі і знов ста- 

раєть ся як найскорше назвати того, що його бє. 

2) То зпов посідають усі до круг стола, запалять бпчик і дають одне 
одному в руки. У кого в руках бпчик згасне, той має усіх обцілувати. 

3) Коваля грають ся так, що розколять який патичок вподовж на 
двоє (іде про те, щоб не був круглий) і викидає один ті два бичики 
разом на стіл. Площа, яка буде замикана обома бичикамп, поділена 
в думці на певні малі площі, означені порядковими числами, від 1 по¬ 

чавши. Коли бичики упадуть близько оден коло другого, тоді таких 
чисел є мало; коли-ж віддалене їх більше, тоді і числа збільшають ся. 
А кожде подумане число означає в дїйсности удар на руку того, що 
кидав бичики. Ог у тім і забава, що як хто викине пр. 10 — 15 чисел, 

що є багато, то йому сусід вйчисляє на руку десять, або пятнайцять 
добре притиснених ударів. Потім кидає сусід по правій руці, а той 
в лівої бє і т. д. 

4) Чуприк іде так, що у потемку, „як хитне один одного за чу- 

пер“... той тягають кождий з окрема, аж доки той мученик не угадає 
імени того, що його тягне; тоді скубуть того, що його імя угадане. 

5) До „шила" сідають усі разом і кожде тримає перед собою руку, 

зложену в кулак, великим пальцем до гори звернений. А оден ходить 
і бє його по кулакови. Хтось з сидячих має в руці шило, скрито внсу- 

нене попрп великий палець. Коли ходячий пе спостереже шила, то ударяє 
своїм кулаком о виставлений палець і аж підскакує, як його уколе шило. 

Такі забави бувають на лубку. Співати на лубку не можва. Як 
хто хоче, то наймав дяка і той цілу ніч читає псалтирю і в такім 
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разі мою діж не граєть ся. Домашні порають ся коло печеня, вареня, 
розмовлять з собою стиха, то знов пшиком поплакують. 

Колп дошкп з міста вже привезено, тоді просять двох або трох 
чоловіків, аби прийшли зробити трумну. Трумна складаєть ся з двох 
частий: домовини або труни і з віка. Обі части мають по пять дощок. 

І так трупа має: дно, 2 стїпи бокові і дві кінцеві, т. е у головах 
і ногах. Віко має: одну дошку рівнобіжну і рівполеглу, але вузшу від 
дна трумнп; дві дошки бокові, котрі укісно збігають на діл і опирають 
ся на бокових стінах труни. Так само дві кіпцеві дошки віка укосом 
спадають до відповідаючих собі дощок труни. Таке „горбовате" віко 
роблять на те, аби земля не роздусила домовини. 

Як майстри покінчили свою роботу, тоді засідають коло трупи, паче 
коло стола і їдять і пють пЛравп і напигкп, заставлені їм на віку до¬ 

мовини. Иншої платні' за зроблене домовини ніхто не бере, хиба заво- 

довпй стельмах. 

Гиблївки, які лишили ся при тесаню дощок, розсипає ся по дні 
домовини, решту уживає ся на виповнене подушечки під голову умер¬ 

лого, а що лишить ся, то викидають також там, „де люди не ходять". 

Подушечка для умерлого буває також з сіна, або і з цвітів самих, як 
пора літна. Труну вистелюють полотном і кладуть тіло, яке укривають 
„шидов" (йаз ЬеісЬепіисід) і забивають віко домовини двома цвяхами 
до трумни і прикривають полотном або скорпою. Тіло до трумни вкла¬ 

дають тоді, як приходить піп, щоби його забрали. 

На той час застановляють ся всі тяжші роботи у сусїдппх госпо¬ 

дарствах, а у ґаздівстві помершої особи не сміє ся нічого робити, окрім 
найконечвїйших робіт, за цілий час лежаня і похоронів тіла. 

Приносять „процесію" з церкви, сходять ся люди, а коли є вже 
і „панотиц" і читає панахиду, тоді присутні в хаті люди обступають 
стіл і підносять його до гори; а „стів" той закладений поманою, т. є 
колачпками і свічечками довкола, а по середині стоїть деревце, паус 

і мисочка з трома колачиками. Деревце обтикане колачпками, сушеними 
сливками, оріхамп, фіґами, помаранчами, яблокамп і медівничками; до¬ 

лішня часть деревця застромлена у хліб. Паус, то фляшочка з вином, 
або з молоком. Деревце, паус і мисочку з колачиками дає по піднесеню 
стола господар дому тром ґаздам і вони несуть те на цвиптарь, а з цвин¬ 

таря то вже забирає павотпць. Решту помани роздає ся між присутних, 

все по колачевп і свічці одному, а каже ся: „За помершого Н. Н. 

душу", а ті відказують: „Най Бог прощає душечку". Панотиць тпм- 

часом чекає на тіло і коли вже помапа роздана, тоді приступає пай- 

близша родина небіщпка, щоби вложпти його до трумпи. Жінок вкла¬ 

дають жінки, мущин мущпнп; сини тата, тато сина, маму дочки і т. д. 
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Одні укладають, другі ве дають, кричать, плачуть... наступає розпука 

така голосна, як була в хвплп смерти. Рідия не дає тіла, завертають 
з труини і не можуть розлучити ся. Священнник напомпнає їх но два 
і по три рази, щоби вже давали тіло з хати, а вони все ще плачуть. 

Але усьому буває конець, вони те знають і врешті видають тіло, за¬ 

бите двома цвяхами у трумвї; його беруть два чоловіки і виносять з хати, 

тоді вся родина замикає ся у хаті і дпвнть ся у вікно, „аби скорше 
забути". Скоро лиш євангеліє зачнуть на дворі читати, зараз можна ро¬ 

дині з хати вийти. По євангелію зачинав ся похоронний похід, який 
отвирає церковна процесія (зложена з двох поставників [на свічки], двох 
хрестів, фан і хоругвів), за нею ідуть три чоловіки з деревцем, паусом 
і мисочкою, потім піп, дяк, домовина несена чотирма або шістьма чоло¬ 

віками, за домовиною уся родина і решта учасників похорону. 

Трумпу несуть нежонаті мущини, як пебіщпк був жонатий (або'за- 

мужна), а коли умер парубок або дівчина, тоді несуть їх парубки. Ста¬ 

рих покійників возять волами і все саньми, а як то в літі, тоді сани 
тягнуть чотири воли. (То такий припис стародавппй, щоби старих людий 
везено саньми і волами, але тепер вже рідко того придержують ся). 
Конем везуть лиш „не дай Боже, колбру". 

Небіщпковп „стелят дорогу" поманою, яку кладуть у воротах (на 
землю), у брамі церковній і у брамі цвинтаря. Та помана складаєть ся 
з кусника полотна (його звуть плечками), з колачнка, свічечки і ґрей- 

царя. Через те перейде небіїцик і тоді зараджуючі похороном кажуть 
сьому, або тому з окруженя її забрати. Така сама помана зістаєть ся 
в хатї за сволоком і припаде тій, що замете хату. 

Похід стає в дорозі дванайцяіь разів на прочитане двапайцятьох 

євангелій (що також уже касуєть ся і число євангелій змепшаєть ся). 
ІІо кождім прочитанім євангелію стає одна жінка з родини покійного по 
однім бопї трумнн і дає колач і свічку одиому носпльникови з против¬ 

ного боку; по другім євангелію другому, третьому і п., а все через 
трумну має подати. 

Цілий час походу голосять жінки з родини помершого. Голосять на 
знак чести для умерлого і по причині розлуки з ним. У голосїнях зга¬ 

дують небіщика, як з ними жив, любив, страдав, дбав за них, а тепер 
їх у горю і муках лишає, а самий іде „до дому" па спочинок. Коли то 
дитина, то скучно їй там буде на тім свігї; то-ж мати голосить до своїх 
помершпх родичів, щоби вийшли дитині на зустріч і заопікували ся пою. 

Голосить мати, жінка, дочки, сестри, самі свої, а як своїх нема, тоді 

не голосить ніхто. Як є родина, а не голосить, тоді чужі поучуготь 
їх, як треба голосити, і що голосити треба, бо може си туск під серцем 
сперти, то не дай Боже мож заслабнути" — ну і „умерлий не лежав 
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бп як чужипец“. Голосять по сконї небіщпка, цілий час його лежаня 
в хаті (з виїмком почпй), голосять па похороні аж до ямп. З цвинтаря 

йдучи гріх уже голоситц. 

Хвалою і славою вкрпваєть ся жінка, котра гарно голосить. Коли 
таких артпсток б кілька на однім похороні, то вже скрізь по селу чути : 

вайльо, кумко! там так красно голосили... або: голосять... ходім і ми 
туда!* І збігають ся жадні вражінь і „чим май жалісно хто нрииовідает, 

то стают слезп людим в очах, а тут диви си, а то усов хатов запла- 

кали“ усі, що були. Коли хто у дома хорує, тоді жінки нишком укла¬ 

дають собі голосїня, але так, аби хорі про те не знали. Голосять також 
при тій оказії, коли видать нр. чужий похорон; тоді пригадують собі 
номершпх своїх близьких, або повторяють, як то там, а там гарно голо¬ 

сили і самі голосять і плачуть. 

І так прибуває похоронний похід па цвинтар, де грабарі вже ви¬ 

копали яму. Коли яма мала, то копає ії оден грабар, коли-ж велика, або 
часу мало, то два. Як зачинають копати, то приносять їм з дому жалоби 

горівку і хліб, аби голодні не копали. Коли-ж уже тіло у ямі і яму за¬ 

кидають землею, тоді через гріб з одної сторони па другу передають 
грабарам: жінка — 2 куркн, 2 утиравникн, дві свічцї і два колачі, 

а чоловік — лева. 
Яму викладають богатші дошками, середно заможні і бідні просто 

в яму спускають домовину. На домовину кидає родина по ґрейцару „за 
ґрунт, по яма забрала“. На гробі закопують хрест: як є готовий, то 
варан, а як пї, то аж у шість неділь, або у рік-, або у провідну суботу. 

На хрест закладають вінок, що ним окружене було тіло невінчаного не¬ 

біщпка. 

ІІо викіпченю гробу ідуть усі учасники похорону до дому по- 

мершого, бо годить ся там вернути і як нема що їсти, то бодай 
води наппти ся. Але па воді кінчить ся лиш у якихось незвичайних ви¬ 

падках, а так то все заставляють учасникам похорону „празник“ у дома. 

Так то за той час, поки з цвинтаря вернули, уже попрятапо, хату по¬ 

метену за час лежаня тіла, позамітаио, дівчачі коси позаплїтувано. Скоро 
тіло узяли з хати, так на те місце, де воно лежало, кладе ся зараз 

хліб і сіль. Потім усі скорци, скатертп, налавпики, подушки, усьо те 
пильно стрясають, обмітають і стріпують, після того замітають хату; 

тоді душа иевпо буде або у смітю, або у вінику, тому треба віипк роз- 

вязатп і разом зі саітєм викинути у сутнч, „де си плоти сходят“, бо там 
щасливе місце. Та, що замела хату, бере собі за те „плечка“ з колачем 

(поману). 
Празник відбуваєть ся тої днини і другої. Тої днини гостять усїх, 

що були на похороні, другої днини приходять гості на празник уже 
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лише за запросинами. Гості пють багато горівки („частуют") і їдять 
(„закусюют8). При тім промовляють: „Най Бог простит душичку. Аби 
Бог сятпй душечку бго прпймпв до царства, а живущим дарував здо- 

ровле, пай Бог прийме1“ У шість тижнів відбувають ся шестивп. Тоді 

наймає ся Службу Божу і парастас, або сам лиш парастас і празпик 
для людий. 

ПІестивп справляють ся у шість неділь по смерти у суботу (2—3 

днп скорше, або пізнїйше не значить нічого, лиш аби у суботу). Тор¬ 

жество зачинає ся парастаеом, відправленим у хаті. На кождій стіні хати 

горить приліплена свічка; стіл застелений скатертею і заставлений: де¬ 

ревцем, паусом, коливом і печеною куркою або рибою, яка стоїіь у мисці', 
положевій на трох хлібах. Краї стола заставлені рядом колачів зі свіч¬ 

ками. Попри колачі стоять горнятка з водою, а в кожнім горнятку ма¬ 

леньке деревце. Стіл з тим усім буває підношений на „вічиая память8 

у гору. По „вічная* розбирає священник ризи церковні і сідає за стіл; 

тоді ґазда вручає йому деревце за душу небіщика (як"го память нині 
святкують), а решта всьої помани іде за инші душі помершої родини, 

кождий колач зі свічкою за иншу. Горнята з маленькими деревцями ді¬ 

стають найчільнїйші гості. Потім говорять усі „Отченаш8, гасять світло, 

сідають за стіл і кушають колива з одної миски і одною ложкою; миска 
іде з рук до рук довкола стола, а як є два або три столи, то все те 

одно коливо має всі столи обійти. Після колива слідують ппші потрави, 

а но скінченім обіді приносить ґазда колач, па пїм топку соли і свічку 
тоді піп виголошує коротку промову в честь гослодаря і вносить йому 
многолїтє; всі співають „многая літа8, при чім підносять колач а сілю 

в гору. 

Дальший празник відбуваєть ся в річницю смертп, а потім аж за 

сім років. Окрім того споминають ще покійних кождої провідної суботи. 

Тоді священник відправляє на гробах панахиди, а люди розкладають 

їду і нанпткп і роблять собі празник. 

Жалоба за помершою людиною виявляєгь ся через здержане від 

танців, музик, співів і забав через шість неділь, а дехто й цілий рік 

„біль у серці носить8 і жалобу оказує. 

Першого вечера по похороні треба на те місце, Де лежало тіло 
покласти горнятко води, колач і горючий сточок. Так і другого і тре¬ 

тього вечера і за кождий раз воду випивають хатні, а горнятко, колач 

і букатку сточка дають за поману. Третього вечера іде з горнятком 

і колачем також решта сточка за поману. 
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Коли вже тіло небіщпка лежить врешті у спокою в ямі, то душа 

його повстає ще шість тижнів в дома. По відбутих шесгинах іде на 

той світ. 

Душі тих, що „сп стратили, бере — скаменів би — нечистий", 

а тіла їх ховає ся все па однім цвиптарп, враз з иншияп иебіщиками. 

Душечка нехрещепої дитини блукає ся по світі, та кричпіь: крвжма! 

крпжма! Часом на дворі, часом і до хати чути, як під вікнами воно 
„просить собі сорочки". Тоді треба їй кинути букатку полотна, а як 
нема під рукою, то врубати букатку рукава або поли і тій душі кинути, 

то вона тим укриє ся і піде собі. 
Часом умре хто без свічка, тоді душа вертає ся з того світа за 

світлом. І так оповідав мені Василь Труфин, що в однім ставі утопила 
ся дитина, зп. умерла без свічки. „Тай від тоді приходпт світло до 

ставу шо вечера тай западає сп у воду тай гасне. Ніхто го не несе, 
піхто не ходит, лиш само воно як лямпа йде з далеку і паде у воду 
у тім самім міеци, де дитина утопила сп. Аби який вітер, аби дощ, 

буря, воно йде, ні кліпає, пі гасне, звідки перший раз війшло, звідтїв 

і другого вечера і третого і усе прийде, капне у воду тай уже з води 
більше пе віходпт, лиш другого вечера знов здалеку указує си“. Так 
воно ходило шість неділь, бо душа, шо без свічки умерла, просила собі 

світла. 
Часом вертають і пнші душі з „того світа"; тоді то вже опирі. 

Вони ЕІдвідують людий, з котрими за жптя земного жили і їх треба 

відгоняти від себе. 
„Душі потопільнпків, то планети. Вони перекидуют сп на коня, 

пса, безрогу, кота, полотно, жінку, вогонь, мряку, мрію і в тих постатях 
показуют си людем. Часом закричить плинета під вікиом, збивша крильми: 

щістя, щістя! Тоді якби війшрв на двір і єї імив, то мав би щістя*. 

Знов не добре було-б обзивати ся, кола плинета кричить. Длятого, як 
хто у середнє вікно кричпт, то си не обзивати, ні за другим, иї за тре- 

тим разом, бо то может бути плинета; аж як четвертий раз крикне, то 

си обізви, бо вже знак тому, що то христїнин". 

У вікно кричить часом і смерть. Але то давно вже було, як 

помір був дуже великий, то вона ходила попід вікна і кликала людий 
по іменп, а хто зиав, тай сп не обзивав, той не умер". Смерть прихо¬ 

дить голїната, з серпом, косою, віником і граблями. Її прихід заповідає 
воробчик, як сідає па віконце і заглядає в хату, то знов стеля, двері, 

хата, як тріскають, або обруч па бочці як лусне, то також на смерть. 
І у еону мож дізнатп ся про недалеку смерть, а то, „як снит хтос, шо 
упадет стіна і не кок єї здоймитн, шо у черевику відпадет підошва, 

або як снити корови, то напевно хтос умре". Сморть буває строгою, але 
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справедливою між живили людьми. Про сї її прикмети оповідають люди 
ось як: 

„Був собі одовец, тай одовпца, тай сп зійшли обоє, тай узяли 
шлюб, а мали кожде по дївцї. А чоловікова дівка була дуже послушпа 
і чемпа, але жіичипа не така вже. А жівка все каже чоловікови: Від¬ 

веди де свою дівку, тай відведи де. А вій узяв, тай відвів ї в ліс, 

тай лишив ї у ті хаті, бо там в лісі була хата. А вій ї лишив, тай 
каже, шо йде дров рубати. Тай вона чикає, чикає, иема тата; а то 
прийшло си у почи, прийшла жінка з косов, з граблями, з серпом, з ві¬ 

ником, тай каже до тої дівки: „Дівко, змий мені голову, та стану тобі 

в пригоді. А вона змила голову, та счесала, а та жіпка зубата, та клан-' 
дата, а така студена, та погана, тай каже: Змий мені ноги. А вона мпєт 
ноги, а то такі мохнаті, та тонкі, та студені. Тай та жінка війшла тай 
пішла, а як ішла тай сказала: Абпс собі взяла той міщулпк, що буде 

на дворі, коло порога. А вона війшла рано на двір, дпвпт сп, а міщулпк 
сидит завязаний коло порога; а вона міщулпк па плечі, тай до дому. 

Але каже та жінка до чоловіка: Веди й мою дочку до лїса, бо твоя 
гроші принесла. А він узяв, тай на другу ніч повів і ту, тай лишив 

у хаті, а сам пішов до дому. А та дівка дивит сп, а то йде жінка 
з косов, з граблями, з серпом, з віником, тай каже: Змпй мені голову. 

А та дівка каже: Я такі зубатї, та кланцаті' мила би голову? А йди-ж 
тп від мене, гидка!' А та зубата та кланцата лиш потяла, тай найшли 
рано дівку готову. Тай каже жінка чоловікови: Твоя дівка гроші при¬ 

несла, а мою задусили0.1) 

Розказала Домка Тулич з Раранча. Записала Олександра Ракова. 

XII. Похоронні звичаї й обряди в селі Молодїєві (Молодїі), 
Черновецького пов. 

І. З в и ч а ї. 

1. Смерть віщують такі знаки: 

ІТугукаиє пугача па хатї, в котрій лежить хорпй. Нагле пожовтїпє 
пальців рук у котрогось хатпого або кревного хорого. Заостреиий ніс 

у хорого. 

Сни: Ораиє в огороді, падапє кімнатної спий, скопуване землі 

в кімнаті, свииї. 

2. Вмираючому дають свічку в руки, аби світила йому па тім 

світі. Коли хорпй пе може вмерти, здоймають його па землю, та кладуть 

*) Се відома казка про дідову та бабину дочку, до якої приплу¬ 
тано тут без потреби смерть, лише для тенденції. 
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там кожух під голову. Смерть представляють собі як дуже худу, клап- 

цату (зубату) бабу з косою в руках. 

3. Доки тіло небіщпка ще тепле, обголюють бороду, купають трупа, 

чешуть і вбирають у пайкрасшу одежу. Неподруженнх людпй одягають, 

як до слюбу; а жонатих і замужнпх або тпх, що були такими, вбирають, 

як па забаву. Старші жінки самі прилагоджують собі убране па смерть. 

Порають ся коло тіла лпш чужі люди, котрі дістають за труд по руч- 

нвковп або по хустці. Воду від купавя висипають там, де піхто не хо¬ 

дить. Нігті, волос і солому з сінника, на котрім лежав мерлець, палять. 

4. Мерця кладуть па стіл або на лавку ногами до дверпй. Ката- 

фальок убирають так: Лавку під вікнами застелюють палавппком, ста¬ 

влять у куті дві подушки вії голову, а одну під крижі. Верх подушок 
кладуть мерця. Хто кладе тіло па стіл, вбирає його так само. Повисше 
голови трупа вставляють деревлянпй вмисно зроблений хрестик. У праву 
руку дають свічку, при котрій сконав, і хусточку. На груди кладуть 
сто чо к. 6 се свічка з пчільного воску довга, як труп помершого, 

і спірально звита в колісце. Ввїіипнй копець сеї спіралі загинають до 
гори, запалюють на короткий час, відтак гасять, а за кілька годин знов 

запалюють. Так горить сточок із перервами до похорону. 

5. Одягають тіло дівчини у вишивану сорочку, у ріктю* 1 *) або зу- 

бон8), обперізують поясом, котрий обвязують баріжом3), коланом4) або 
ґьорданом. До баріжа, колаиа або ^ьордапа прпчеплюють тулпан. 6 се 

велика вовняна хустка зеленої барви. Серединою сеї хустки обвивають 
крижі, потому зачеилюють її верх клубів до одної із згаданих прикрас 

так, що кінці тулпана висять понизше колін у формі колача (ґидзи) 

і прикрашають павупамп та ріжнобарвппми стяжками (кодами), що зви¬ 

сають по плечах у долину. На плечі під кодп кладуть покривало. Се ве¬ 

лика шовкова хустка з тороками. Верх ґидзпй на чоло причеплюють 
вінок з барвінку, позолочений позлїткою і украшенпй квітками. На шию 
вішають намисто (салбп), цятки і ґьорданп. В пробиті дірочки ушппх 
платочків закладають ковтки, а коли їх нема, то роблять кульчики 
з ниток, щоби через дірочки на тім світі не пролазило гаде. Зараз по 
смерти шиють на поги капці з грубого, нового полотпа. Пізнійше назу¬ 

вають поверх капців черевики або ковдурі. Останні се жовті чоботи, 

х) Рікля — се акеамітпа сукня (спідниця із стапиком) без рукавів. 
*) Зубоп — се довга манта в полотна, фарбованого па вузкі білі 

і червоні паси, що тягнуть ся поздовж. 
*) Баріж се рідко ткана хустка, як ор^антина, кукурудзяної (ясно- 

жовтої) барви. 
4) Колан = бабовпяннй баюрок. 
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шпті як панчохи без підошвів і обцасів; па цих назуває ся капці з пі¬ 

дошвами і обцасами. 

На голові трупа молодиці роблять кирпу, завивають голову в ручппк 
і обвязують кирпу верх ручника покривалом. Цнше убране, як у дівчини. 

ІІокригцї роблять кирпу, але кладуть і війок, як дівчині. 

Старій жінці ие иідвязують кирпу покривалом, а обвязують ним 
пояс замість баріжа. В тулпап її не вбирають. Намиста і коидурів не 

дають. Решта убрана, як у молодиці. 

Тіло парубка одягають у сорочку і портяпицї, заперізують поясом 

і ременем із ґузикамп, причеплюють до ременя мошонку, в котрій зна¬ 

ходить ся двогелєрівка, і запихають мошонку за ремінь, верх пояса при¬ 

шпилюють шпринку.1) Вгортають трупа в повий кожух. На шию завя- 

зують чорну хустку (басму), на голову кладуть шапку (кучму), на се- 

редний палець правої руки запихають перстень, па ноги взувають капці 
з полотна, а пізнїпше надягають черевики поверх капців. З правого боку 
до шапки пришпилюють позлїткою украшену звізду з барвінку. Се на¬ 

зивають вінком для парубка. 

ІІомершому жонатому мужчині не пришпилюють вінка, а на палець 
запихають слюбнии перстень (обручка не мусить бути). Решта убраня, 

як у парубка. 

Діти до сім літ є ангелами. Вбирають трупа дитини в довгу соро¬ 

чину, котру на передї передирають, щоби могла вигідно літати. Поясків 
не дають. Дівчаткам і хлопчикам кладуть віночки на голови. Сплітають 

також із квіток і барвінку великий війок, котрий окружає ціле тіло. 

6. Трунву робить хтобудь з ялових дощок. Зачинають її робити 

у вечер другої днини по скопаню. За труд платять грішми. 

7. Зараз по послїднім віддиху помершого надпилюють свічкою фу- 

трину вікиа або сволок, щоби лишив ся знак по скопанім. Про смерть 
господаря повідомляють худобу, аби молила ся за душу його. Через той 
час, коли лежить труп, не вільно виносити смітя з кімнати. Замітаючи, 

ховають смітє під катафальок. Свої і чужі беруть міру від мерця, т. є 
міряють його шнурком, котрий ховають собі, думаючи, що ним зможуть 

привязати до себе щастє. На випадок смерти батька або матерп всі діти 

ловлять ся за руки і голосячи обходять хату три рази. 

8. Про випадок смерти повідомляє ся свояків і сусідів устно. На 
хаті нема ніяких знаків. З хати, де лежать мерлець, сусіди нічого не 

зичуть. 

х) Шпринка се вишивана хусточка з грубого полотна. 
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9. Всі і завше мають приступ до мерця. ІІрабувші кладуть па 
груди трупа кілька сотпків. Родину потішає ся, або нічого пе говорить ся 

до пеї. Як мертвець має очи створені, коли лежить па катафальку, то 
знак, що вмре ще хтось з родини. 

10. Ночами приходять чужі до мерця па лубок. Старі розповідають 
байка, сміхованки, дають загадки і п., а молоді грають ся чушки, вог¬ 

ника і перстепя. Не співають ніяких пісень. Названі гри заводять лиш 
па лубку. Ось їх опис: 

Чушка. .Вибирають папа. Сей ховає лице одного прпсутного на 
своїм лоні. Хто-пебудь бере вже приладжену, тісно сплетепу хустку і бє 
нею клячучого. Сей встає і вгадує, хто бив. Вгадає, то кладе на своє 
місце того, що бив, ие вгадає,, то знов клячить. 

В о г п п к. Засідають рядом дівки і парубки. Крайннй запалює 
тріску і дає в руку сусідова, сей дальше і так ходить горіюча тріска 
з рук до рук, доки ие загасне. В кого згасла, той має цілувати всіх 
прпсутнпх. 

Перстень. Вибрані пап і Циган стають серед кімнати, а всі 
ниші сідають на лавки, стулюють долоні та всувають їх межи ко¬ 

ліна. На нрпказ пана один присутппй бере перстень межи свої до¬ 

лоні, приступає до крайного сидячого, впихає свої стулені долоні 
межи долові сього, наче-б хотів йому впустити перстень, витягає 

руки і йде до другого, щоб і коло сього так помапїпілюватп. Йдучи 
так до всіх сидячих, незамітно впускає перстень межи чиїсь долоні. 
„Н,, відгадай в кого перстень!" приказує пан другій особі. Ся встає 

і, дивлячись усім в очи, виголошує імя того, про кого думає, що 
в нього є шуканий предмет. На випадок влучної відгадки відгадувач 

увільнений від відшукувана иерстеня при повторюваню сеї гри. Обо- 

вязюк відгадувана перебирає той, в кого найшов ся перстень. Коли від¬ 

гадувач не пайшов його за першим разом, то пан присуджує йому кілька 
ударів на долоню; сей приказ сповняє Циган, бючи засудженого ложкою. 

Гра повторяє ся. 

11. В трунву кладуть па спід гиолївкн1), верх них стелять кавалок 
полотна, під голову ставлять подушечку з гпблївок.2) Тіло женщпни 
вкладають до трунвп чужі жінки, а тіло мужчини чужі мужчини. До 
трунвп кладуть хрестик, булку, гребінь, глу, котрою шили капці з по¬ 

лотна, двогелєрівку, васильок, гвоздики і чорнобривки. Ціла родина, по- 

Ц Соломи ие стелять, боячп ся неврожаю. 
2) Щоби дріб пе гинув. 
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чавшн від найстаршого, хрестить ся і цілує руку і ногу мерця. Дуже 

голосять теїіер. Тіло покривають полотном або капою. Вппосячи трупву 
па двір, бють (клонять) пею по три рази о пороги кімнатних і хорімнпх 
двернії. Коли винесли її з хати, зараз запирають кімнатні двері, на місце 
трупа кладуть хліб і сіль, навкруг сього сідає родина і сидить кілька 
хвиль, а чужа жінка скоро замітає в кімнаті і виносить смітє. Худобу 

пускають тепер з припону. 

Третої днини по сконаню лагодять поменаак, паус, пшеницю (ко¬ 

ливо) і страви на празнпк. На поменник вишукують гилясте деревце, 
котре обтикують розипками, фігами, цукром, сливками, обарінкамп, медів¬ 

никами і т. п. та забивають у бохонець хлїба. ІІаус (мисочка): фля- 

шочку вина або горівки з обарінком на шийці і двома свічками в оба- 

рінку кладуть у миску. Наєкруг фляшочкп в миску ставлять три або 
пять булок. — Варену пшеницю насолоджують цукром або приправляють 

її солодким молоком. 
12. При вппошувапю трупа з хати не отвпрають вікна і не ди- 

влять ся в нього. 

13. Ноші вкривають гарним палавппком і прпвязують по хусточці 
на тих місцях, па котрих мають ставляти ся люди, що несуть трунву. 

Коли зла погода або далека дорога до цвинтаря, можна тїю везти 
волами, кіньми не вільно. Кождому волова привязує ся хусточку до рога. 

Як гонять волів з цвинтаря до дому, обертають ярмо. При відході 
і приході кроплять волів свяченою водою. — Віко трунвп забивають 
аж на ношах. Тіла чоловіка і жінки несуть чоловіки, нарубка — дівки, 

дівки — парубки, хлопця — дівчата, дівчини — хлопці. Несуть 4 або 
(і чужих осіб. На воротах, мостах і церковній брамі кладуть кавалок 

полотна або хустку (кладка для помершого), верх сього булку і свічку 
(заплата за переправу), переносять через се трупву і йдуть далі. 

Хустку чи полотно, булку і свічку бере хто-будь чужий (помапа). 

Перед мостом і на мостї не вільпо прогожатп тіло, то значить: ста¬ 

вати і відправляти молебні, лиш з а мостом. Коли ирогодять, дають за 
поману булки через трупву. В церкві кладуть па трунву цомециик, паус 
і сточок. Останній запалюють. Гроші, що приносили люди вмерлому, як 

лежав па катафальку, роздїлюють па 4 або С рівних частий і кладуть 
па трунву перед тих, що несли тіло. Сі гроші і прпвязапі до поший ху¬ 

сточка се заплата за їх труд. ІІомепппк і паус лишають у церкві, сточок 
беруть до дому. 

14. Гріб копає котрий пебудь чужий чоловік. 6 се звичайна пря¬ 

мокутна яма. Верх трупви в гріб кидає- хтось з родини гріш, щоби ку¬ 

пити місце мертвому. Чужі вкпдують глину або зїлє. Почерез яму дає ся 

гробарам по курці за зладжене вічної домівлї для помершого. 
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15. На гробі садять дерева або цвіти. 

16. Зараз по похороні, в три дпи, в шість тпцснїв, в пів року, 
в рік і в сіл років по похороні справляють обіди (празпикп). На перший 
обід беруть людпй з цвинтаря. Гості застають на краях стола рядом 
булки із свічками. Засідають за стіл. Приходять хатні або з родини 

жінка і чоловік, беруть по булці і свічці, та дають почерез стіл особам 

рівного пола за помапу, кажучи: „За душу Н.“ „Вода — прости!" 

звучить відповідь. „Най Бог прийме!“ говорить даючий. Коли вже всі 
обдаровані, запалюють свічки і разом молять ся: Отче наш! Скінчивши, 

гасять свічки, честують ся горівкою та заїдають приладжені страЕИ 
і пшеницю. Попоївши, молять ся, дякують за угощене словом: бода- 

простн, і відходять. У вечер треба бити поклони і молити ся за душу 

помершого. ІІізпїйші обіди уладжують так само. По заході сонця ро¬ 

дина помершого засвічує сточок та кладе, щоб горів короткий час па 
місці скопаня, потому там, де стояв катафальок. На тих самих місцях 
і так за довго горить сточок і другого вечера. Третого дня па обід на¬ 

ливають води у збапочок, кладуть зверха сточок, котрий запалюють, 

а па нїм поміщують булку. Се дають за поману тій чужій особі, що 
тримала свічку умираючому. Зараз по скопаню прибивають до стін у куті 

над катафальком розпростертий і позехо уставлений ручник, на нього 
кладуть булку і свічку. Аж по другім обіді здоймають його. Душа від¬ 

проваджує тіло до гробу, відти вертає ся назад до помешканя свояків, 

та сідає на сточок або на ручник. — 6 звичай красти свічку, при ко¬ 

трій сконав мертвець, і хустку, котрою прпвязувалп долїшну щоку до 
горішної, щоби тіло застигло із запертим ротом. Кажуть, що сі вкрадені 
предмети затуманюють ворогів. — На знак жалоби мужчини ходять від 
часу смертп до похорону без шапок, а дівчата і дівки з розплетеним 
волосєм. Жінки пе носять жалоби. По похороні дівкам і парубкам не 
вільно танцювати шість тижнів. Коли сей час перемннув, тоді кидають 

молоді двогелєрівку на місце танців, щоби викупити ся від гріха. По 
сім вільно вже гуляти. 

17. Душа помершого пробував коло родини до другого обіду. По 
сім обіді лишає свояків і разом з иншими душами десь очікує послїд- 

ного суду божого. Приходить лиш на дальші обіди. ГІонятя про рач 
і пекло досить неясні. Як уявляє собі фантазія народу „той світ", 
можна побачити із отсих вірувань і оповідань: 

а) Котра жінка стратить дитину, буде присилувана на тім світі 
вічно їсти трупа тої дитини. За цілий тиждень проликає майже цілого 
трупа, і вже тішить ся, що конець її мукам, але в неділю рано знов 
лежить перед нещасною ціла мертва дитина. 



353 

б) Котра женщпна золить сорочки в пятннцю, буде на тім світі 
стояти по пояс у кипячій смолі'. 

в) Розпустпацю перепилюють та знущають ся над нею чорти. 

г) Мала1) жінка дптпну. Нп було кого взяти за куму, от і попро¬ 

сила вона смерть, аби потримала дівчинку до христу. Смерть пристала 
па це. Зробили христпни. ГІо хрпстинах каже смерть: „Кумо! свою фіну 
возму з собов тикі типер!" — Жінка почала просити: „Будьти ласкаві, 
кумко, лишіт минї мою дитинку хоть на рік! Най я хоть трохи нев по- 

?" ^ еп!“ — Змилузала си смерть та оставила дитину. По році приходит 
За, дївчинков. І знов просит кума, аби смерть ни брала дитину. Так 
і стало си. Смерть подарувала фіні житя, али обіцяла, шо прийди за 
якийсь час. І прийшла. А мама дівчинки і типер все просит, пригово¬ 

рює до серца кумі смерти. Смерть сказала: „Най жиє моя фіна, доки 

нп возмп слюб!“ — Віросла дівчинка па файну дівку і посватав її па¬ 

рубок. Вона під вінком, а смерть приходит. Мама приймає2) куму, при¬ 

говорює і просит: „Кумко-любко! у вас доори серцп. Подарували фіні 
житя, як була мала, будьти ласкаві, лишіт, най жиє й від типер! Я її 
вікохала, віпистила, ночий нп досппяла, заки вона віросла. Вона моє 
ціле щістя. Возмити її, то биріт і мине!“—Так просит, так просит, аж 
жаль стало смерти. І знов завпрнула си бпз фіни. 

З дївки зробила си годна, вохоча молодиця. За кілька рік знов 
приходит смерть. А мама молодиці', як мама, просит тай просит ласки 
у смерти. От смерть і сказала: „Коли ви, кумо, так дужи роспадаєти си 
над мойов фінов,* то я позволяю їй жити, доки нп постаріє си“. І пі¬ 

шла собі. 

Минув якийс рік, мама вмерла. Минуло ще кілька рік, донька по¬ 

старіла си. Прийшла нанашка та взяла фіну. Виде її і иривила в дуже 
фапний сад. Багато дїтпй-ангилпків грали си там. — Жінка нп могла цим 
иалюбуватп си. „Лишіт мине тут!“ просит вона смерть. „Нп можна!“ 

відповідає ца. „Як би я була взяла тибе малов, була бпе типер тут 
грала си, а так нє“. 

Іяут, ідут і прийшли в другий ще красшии сад. Були там самі 
дївки і парубки, вбрані як пайкращп. Всї вони сіяли, як ангпли, гу¬ 

ляли, саіяли си, висилили си. „Лишіт мине тут!“ — просит жінка. „Ни 
можна, підимо далі! — сказала смерть. 

Пішли і зайшли в третий. І цей був файнии. Забавили си там мо¬ 

лоді молодиці з молодими чоловіками, всі щасливі та внселї. „Лишити 

мине тут?“ — питає жінка. „Нє, ни можна!" — відказує смерть. 

х) Вродила. 2) Угощує. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 23 
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Пішли вони далі' і прийшли до читвертого саду. Дивит си жінка, 
а там самі зубаті та биззубі баби і діди слабі та немошнї, шо й ходити 
ни годні. „Оттут маєш пирибувати!" — сказала смерть, лишила жінку 
і пішла собі. 

ґ) Вмер богатпй скупар. Прийшов на тот світ і видит, шо пирид 
кождов душев є шос на столі, а пирид ним нима нїчо. Пирид другими 
душами були колачі. булки, паланицї, медівники, горівка, пиво, вино, 

тютюн, ииченї гуси, кури, качки і т. д., а єго сті'в порожнин. Дужи він 
зажурив си. Питає він Бога, чому другі всиго мают, а він не. „Бо ти 
ни постарив собі!" — кажи Бог. „Пустїт мине, Божи, назад па світ, 

я собі такжи пристараю!“ — просит скупар. Бог пустив. 

Ожив скупар. Розповів жінці, шо з ним стало си. Казав спичи дві 
печи колачів, а трету піч всіляких пичень. Все то склав богач на віз, 
а горівки такжи ни забув узяти. Запряг пару волів, тай поїхав на той 

світ. їхав він два чи три дни, аж тут прийшло си пириїхати чириз бо¬ 

лото. Воли сіпнули, віз потряс си, а з повного кошика впав оден колач 
у болото. Богач нп здоймиб єго. Дивит си, протїв него йде жпбрак. 

„Змилуйти си, обдаруйтп мине бідного! Хоть кавалчиком хліба обдїлїт 

мине!" — „От нп мав би я роботи, лінюхів підпирати! Там у болото 
впав колач, можига собі взяти!" — Скупар поїхав. Бідний прошак вітя- 

гнув колач з болота, обтер і сказав: „Бодапрости!“ , 

Прийшов богач на той світ. Дпвпт сп, а на єго столі лижпт лиш 
оден заболочений колач, той самий, котрий взяв собі жпбрак. Нїчо білши 
ни мав скупар пирид собов. „Божи, Божи, пустїт, ще раз па світ! Вже 
я буду знати, шо робити!" — просив си богач, алп Бог бплши ни пустив. 

г) Мертвець на катафальку все бачить, чує і знає, доки не за¬ 

співає священник у хаті „вічная память". По сім труп нічого не від¬ 

чуває. — Коли тіло не вбране так, як вмираючий собі бажав, то мер¬ 

твець лежить СМ3ТНПЙ. 

і) Вмерла раз дуже бідна вдова. Лишила вона шестеро дрібних 
дїтий. Круглі сироти: ні неня, ні мами, пі дорослого брата, пі розумної 
сестри, ні маєтку, хоть під пліт. І скоро зблизила ся котрась заплакана 

дитина до маминого трупа, то під повіками (вічками) мерця показували ся 
рясні сльози та стікали по обох боках лиця. 

к) Чоловік і жінка сходять ся на тім світі. Хто мав богато подруг, 

той буде перебувати на тім світі з ними всіма разом. Перша жінка має 
більше право до мужа, як друга, друга дружина важпїйша від третої 

і т. д. Коли вони засідають за стіл, то перша подруга уставляє ся кодо 
мужа з правого боку, друга з лівого боку, т{іета коло першої і т. д. 

л) Не пібрані діти сходять ся на тім світі з родичами. Помершим 
родичам виходять діти з того світа на зустріч зі свічками в руках. 
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Хрестним батькам (навашкови чи панашцї) належить ся від ро¬ 

дичів датвнв по парі колачів, котрі можна їм дати таки зараз на хре¬ 

бтинах або і кілька літ пізнїйше. Скоро родичі сеї повинности не зро¬ 

блять, то фіна на випадок смерти буде належати па тім світі нанашкови 
чи наїїашцї, якому ( ій) воно вийде на зустріч зі свічкою. 

18. Котрий мертвець ходить по світі втілений, се опир або опп- 

риця, що визначають ся хвостами. Перелесників і лїтавцїв у Молодїєві 
не знають. Від влізливости опирів (-пць) стережуть люди свої помеш- 

каня таким способом: На кімнатнім вікні перевертають горнець, миску, 

хліб і сіль; під хорімпі двері з середини кидають кочаргу, віник, со¬ 

киру і лопату. Щоби опир (-иця) не виходив (-ла) з гробу, треба ему 
<ї'0 забити в груди клин з клпниці. Відьма зістає по смерти онирицею. 

Оповідана про опирів (-иць). 

а) Було раз, шо вопнрицз приходила до своє дитини, та давала її 
сцатп. За короткий час дитина такжи вмерла. 

б) Ходив1) парубок до дівки. Відобрали2) парубка (фликева), там 
він і вмер. Дівка нїчо ни знала про смерть єго. 

Одноє місяшноє почп прийшов той парубок, вікликав дівку на двір 
і кажи: „Я маю па другім силі свою хату і Господарство. Бири всю 
свою дзестру3), та ходи зо мнов тикі типер. Я з тобов оженю сп“. 

Дівка набрала подушок, полотна, сорочок, клубків, вирпнїв і всиго, шо 
було, та поскладала на фликевового коня. Вілїз він на коня, а дівку 

помістив на пирид спбп. І поїхали. В дорозі кажи жиних: „Місяць світи, 
вопирь їди! Ни боїш си, дівко?" — „А чого би я, бадїчку, бояла си, 

коли я з вами?" — відповідає вона. їдут далі. За якийс час парубок 
знов кажи: „Місяць світи, вопор їди: Нп боїш си, дівко ?“ — „А чо 
би я, бадїчку, бояла си, коли я з вами ?“ 

От і приїхали на цвинтар. Спер вопирь коня коло одного гробу 
гай кажи: „Тут моя хата! Йди до сиридпнп, а я подам тобі дзестру!" 

Дівка дужи напудила си. „Йдїт ви папиред, бо я ни знаю як!“ —кажи 

ему. Зайшов вопир чириз діру в гріб, а дівка все кидає і кидає дзестру 
на него. Прикидала єго, а сама в ноги.4) Втікає, кілько сили. Вопирь 
все сотає полотно в гріб. Дивит си, дівки нима. Він з гробу, та за нев! 

Біжит, як вихор! Обзирає си дівка, а він вже ни дплеко. Тут, тут — 

наздогонпт її! Вона в крик, забігла до трупарнї та замкиула двері з си- 

ридипи. Дивит си, а в трупарнп на лаві миртвец. Ще гірша напудила си, 
•скочила на піч і сховала си в кутик. А вопирь вже гримає у вікно: 

*) Значить : любив. 2) Взяли до війська. 
3) Посаг. 4) На втекп. 
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„Втворіт живі, най миртві увійдут!" — Ніхто нп втворяє. Він до двприй, 

моїхно потиснув і віважпв їх. ІІириступае поріг, а миртвец схопяе ся на 
ноги. Би впускає воппря до трупарнї. І стали бороти си. Так боря си, 

так боря си, аж земня гудпт! Дівка на пнчи дух в собі заперла, такий 
страх дістала. І пириміг вопирь мирца: гримнув ніш до зимні, та пустив 
си йти на піч. „Кукуріґу-у!“ запіяв когут. Вопирь тплепнув си на земню! 

Рано прийшли люди до трупарнї та найшли на зимни два трупи. 
Дівку привили до дому ледви живу. За кілька день вона вмерла. 

Пор. Етноїр. Збірник, т. XXIX, ст. 294—297, ч. 45. 

в) Зробили дівки вичпрвпцї. Зійшло си їх багато, кожда з кужівков 
за поясом: прядут, балакают, сміют си, співают. Нараз втворяют си 
двері, входят сторонцкі1) парубки. Посідали на лавку п поспускали фости 
поза лавку. Сидя, балакают, кажут, шо хотя посватати кілька дівок. 

А ці тїшут си. 

Однї дівці впало впрптено на земню. Вона зігнула си за впрптеном, 
глип, а за лавков фости. 6і стало лячно. Пряде вона, пряде тай кажи 
до товаришки: „Ходи зо мнов на двір, бо я бою си сама йти!“ — „Хо¬ 

дім!" відказує та. Пішли і ни вирнули си. 

Опирі ще балакали трохи, потому замкнули двері, та всіх дівок 
подушили. Задушеним повітріщували зуби і поклали їх головами у вікна. 

Мами дівок очикували пів ночи. А раво лихі йдут з буками за 

ними. Приходя на подвіря: „Ви сякі, такі, ще вішкіряєти си?“ Увійшли 
до хати, а тут було шо впдїти. 

г) ІІізеов ночив йшов чоловік чириз цвинтар і здибав вопиря. „Шо 
ти за воден?" питає чоловік. — „Я вопирь. А ти?" — „Тай я вопирь". 

— „Гай, носи трохи мине, потому буду я тпбе носити!" кажи вопирь.— 

„Гай! Най буди!" — Чоловік взяв єго па плечі, поносив трохи, а потому 
вісадив си воппревп на плечі. — „Ти давно вмер?" питає вопирь. — 

„Нидавно", відказує чоловік. — „Е, то ти ще викрут!2) А знаєш, шо 

робити, аби миртвпй воскрес?" — „Нє!“ — „Ти ще дурний, як я ви- 

джу! Послухай, я тибе навчу! Як є три мирні в хаті', траба кождому 
вібрати дпвяти рнбло з правого боку. З тими риблами траба в 12 год. 

в ночи обійти хату три рази, то два мпрцї воскреснут. Розумієш?" — 

„Розумію!" — „Тииер ходи зо мнов до оцего богача. Наживемо ему 
трохи страху".— Прийшли аж до воріт того ґосподаря, а тут в курнику 
когут: кукуріґу-у! Вопирь щез, а чоловік лишив ся. 

Ч 3 пншого села. 
2) Рекрут. 
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Рано розповів він людим, кого видів, і як вопирь єго вчив. Сами 

тогдп лпжали в одні хаті три мирцї. Люди зробили так, як вонирь навив, 

і два вмпрлї воскресли. 

19. В кого вмерла нехрещена дитина, той хай дасть за поману 

кавалок полотна (крпжму), а дитя вихрестить ся на тім світі. Коли не- 

хрещепа вмерла дитина до 7 років не дістала крпжми, то вона перикп- 

дае ся в птаху, літає по світі та кричить: „Хреста!* Хто сю просьбу 
чує, мусить кинути в ту сторону, відки приходить крик, хусточку або 
кавалок якогобудь полотна, вперед зробивши над сим знак хреста і ска¬ 

завши. як має називати ся прагнущпй хреста. 

20. Кождий самовбпєць записує свою душу чортови. ІІовісилники 
і потопплвики показують* ся живим людим і пужають їх па місцях смерти. 

Коли хтось утопив ся або повісив ся, зараз звіває ся буря. Всіх само- 

•вбппцїв ховають на цвинтарп. 

Записав Іван Бордейвий. 

II. Г О Л О С І Н Я. 

1. Є звичай голосити по умерших. 

2. Голосить рідня, або особи, близькі до помершого. Плачок не 

наймають. 

3. Голосять дорослі особи женського пола. Зачинають голосити 

найстарші присутні. 
4. Мужчини звичайно не голосять, але бувають і виїмки. 
5. Як нема рідні, то голосять особи близькі до помершого з вла¬ 

сної волі. Коли і сих нема, то ніхто не голосить. 

6. Нікому не платить ся за голосїнє. 
7. Тексти голосінь у стпхах незмінні, в прозі зміняють ся. 

8. Професіональних плачок нема. 
9. Голосїня переймають жінки принагідно одна від другої. 
10. Вміти голосити се мала честь, але не вміти голосити не сором. 
11. Бувають голосїня стихдми і прозою. Віршовані тексти голосінь 

уважають ся красшимп. 

12. Найліпше подобає ся не надто довге голосїнє жінки з красним, 

дзвінким голосом. 

13. Голосять, щоби віддати мерцеви посяїдню услугу. 

14. Зараз по сконаню вмираючого плачуть. Зачинають голосити 

аж по приміщеню тіла па катзфальку. Діти виходять на двір, ловлять 
ся за руки, обходять хату три рази і голосять за батьком або мамою. 

Дуже розпучливо голосять підчас цїлованя тіла, перед впношенєм з кіл- 

яати та при впусканю трумни до гробу. 
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15. На поминках ніколи не голосять. У великі свята і в буденні 
дні голосять часами за дуже любняи помершими. 

Тексти голосінь. 

а) 
Старша донька голосить за мамою в імя менших сестер і братів. 

305. Встаньти, мамко, подпвіт си, 
Бо підетп собі відси! 

Відїт, війт на дворочок, 

Та зробіт нам хоть слідочок, 

Абпм усі памнятали, 

ПІо ви мамку добру мали ! 

Ах скажіт лиш, наша мати, 
Відки нам вас візпрати"? 

Чи зза гори високої, 

Чи зза води глїбокої, 

Чи в садочку на листочку, 

Чи в городі на зільочку ? 

Чого ви си сфудулнли, 

Три дни вже ни вогорили? 

Ой нромовти хоть словечко, 
Розвисилїт нам сердечко ! 

Мамко, мамко паша мила! 

На кого ви нас лишили? 

Шо ми будимо робити? 

Хто тииер нас ме кормити? 

Хто нам їстки ме варити, 

І головки наші мити? 

Прийди мачуха до хати, 
Буди нас, сиріт, карати! 

Вібиріт со таку днинку, 

Та нрийдїт за мнов в гостинку ! 

Ох возміт мине з собою, 

Вам буди нп зле зо мною! 

Чи прийдетп, мамко, до пас? 

Ми би вішлп напротїв вас, 

Бим ворота вам втворилп, 

Тай столи бим застилилп! 
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Заговоріт дві, три слові, 
Бо ии тппер иа розході; 

А як ми си розійдемо, 

Вже при купі ви будемо. 

Хатка ваша страх маленька, 

А ще гірши там смутненько! 

Тяжко там пирибувати, 

С.віт на вочи ни видати! 

Там пі вітир ни завіє, 

Ані совай ни загріб, 

Ні пташки ни заснівают, 

Ні чічки ни процвитают! 

б) Голосїнє дівчат за сестрою чи товаришкою. 

306. Утвори си, манастирю, 

Нисут квітку ни зацвнлу; 

Та ни нисут, аби цвила, 

Али нисут, аби гнила! 

Ни видут єї до слюбу, 

Нисут до темного гробу; 

Ни кладут єї віночок, 

А паля на грудех сточок. 

Ни співают дружички, 

А голося систрички; 

Та ни грают скрипочки, 

Бют у трунву грудочки. 

Позволь лиш нам си спитати : 

„Відки тибе визирати? 

Чи із гори високої, 

Чи із ямки глїбокої? 

„Чи із двора ясненького. 

Чи із гробу тимненького?“ 

Будим тибе візирати 
Шо ниділі і шо сьвата. 

Чому, чому ти ни встаєш, 

Відповіли нам ни даєш? 

Відей дужи си фудулиш, 

Шо на нас си і ни дивиш. 
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в) Голосїне сипа ва маяою. 

307. Нї сніг, ані мороз, всюди повно наших слові В Молдові дужи 
добри: хто йде туди, пн приходи. Моя мамка пішла туди. Якби я знав, 

коли прийди, дорогу би зробив єї. Ни пішла до міста нїчо купити, 

а в земню пішла гнити. Ни пішла на храм еи храмувати, а в земню 
муравку заїдати. Ни пішла на вісіля сн впсплптн та з ґаздинями вого- 

рити. а пішла в земню глинков си зробити. Поклала голову на подушку, 

кождому зробила сумку та жалю, всі родині, свому милому тан дитині. 
Ноги шовкові ни будут ходити по хатї, ручки з заполочі ни будут їсти 

варити. Стешка до стайні заросла травов, стешка в городчик заросла 
васильком та пічками. Мамко, любко наша! Скажіт нам зо дві, три слові, 
шоби ми помнятали, шо мамку мали. Віходїт на двір, зробіт нам ояон 

слідочок, віходїт на поріг, та просїт си у світого сонца, аби ца днинка 
була май вплпка, аби було коли прогожати в дорозі до вашоє вічноє 
хати. Там нї вітир ни завіє, ан'ї сонци ни загріє. ІІросїт си у ваших 
робітників, аби ззаду робили для мени місци; за два, три дни приходїт 
і мине з собов биріт! 

г) Голосїне дїтий за мамою. 

308. Устаньти, мамко, відїт на двір і роздивіт си, як на світі файно 
жити, а вп йдети в земню гнити. На кого дрібненькі діти лишаєтп? 

Устаньти, мамко, подивіт си: На зиленї травичкі ваші слідочки заро- 

стают! Чо ви, мамко, си сфудулпли, шо до нас три дни і три ночи ни 
вогорили? На кого ви нас лишаєтп? Хто нас буди годувати? Устаньти 
хоть на годинку і подивіт си на свою родпнку! Хто цу травичку толо¬ 

чити буди? Ви ідети в земню гнити. Прийди мачуха, буди нас убивати! 

Ііідут неньо до коршми пити, а нас лишут дома голодних. У неня діти 
другоє жінки будут миліші, як ми. Неньо прийдут пянї, будут нас в ночи 
розгоняти, а дїгий другоє любовати. Відки ви, мамко, приїдпти? Цп зза 

виликоє гори, ци зза глїбокоє води ? Ми будимо вас візирати рано і в 
вечир на зиленї травичкі і на тоневькім листочку. 

ґ) Голосїне чоловіка за жінкою. 

309. Устань, устань Марійко! Шо я з дїтми буду робити? Хто 
їсти їм буди варити? Прийде субота: Хто їх буди чісати ? Прийде пи- 

дїля: Хто ме їм сорочки давати? Прийде ионидївнок, вони зачнут рано 
вогорити: „Шо ми, братя, будим робити?" Усе на двір вібігают, мамку 
свою візирают: „Ми лишили си сироти, як у поли билини". 
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М Є Л Ь О Д І Я ГОЛОСІНЬ. 

Дуже ПОБОЛИ. 

 т т # 
—А Р- Л+7 Ш • 9 9 г с/в г 1 1 - 1 

1 
А
 і- і ~ 

310. Встань-тп, мам- ко, по- дп- віт сн, 

з 

Ві- дїт, ві- дїт на дво- ро- чок, 

Та зро- біт нам хоть слї- до- чок! 

16. 6 жартовлнві голосїня. Ось вони: 

а*) 

311. Дали минї миску круп, 

Шобим знала, як тя звут; 

Дали минї мпску бобу, 

’Бим відвпла тя до гробу. 

*) Сим віршом висміваєть ся професіональних плачок, яких у самім 
Молодїєві нема, але є в пнших селах, н. пр. австр. Новоселиці на Бу¬ 
ковині. Платять тим плачкам натуралїями і угощенєм. 
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Ходи суди горівко, 

Заголосю май дзвінко! 

Віпю десїть порцийок, 

Заголосю, як дзвінок! 

Еоби люди вмирали, 
1’орівки би давали ! 

їсти малаб з ириносу, 

Бо я фапно голосю. 

б) 

312. Умру я, умру, 

Буду сп дивпти, 

Як мій миленький 
Буде тужити. 

Зажурив си мій миленький, 

Пішов підголив си : 

Коби тіло борши з хати, 

Я би ожпнпв си! 

в) 
Голосїнє вдови за мужом. 

313. Устань, устань, ни дай си, 
Покріпи си, здойми си, 
Бо йдут люди за тобов 

Та лиш з однов коровгов !*) 

ІІонисут тя, як Жида, 
Бо бувис ми огида. 

Ни верниш си ніколи, 

Ти мій красний соколи! 

Запорпаю під дзвінницу, 

І затопчу маґлївницов; 

Та най тя там примха мучн, 

Бо ня дома другий ручи! 

Записав Іван Бордейвий. 

*) Се нечесть. Тіло дорослого чоловіка відпроваджують до гробу 
з 4 хоругвами, з 2 хрестами і з 2 світичами (процесія). Процесія на 
похороні дитини складає ся з 1 хоругви, 1 хреста і 1 світича. 
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XIII. Похоронні звичаї й обряди в селї Самушинї, 
Заставнецького пов. 

1. Не кожда слабість однакова і не від кожної падїють ся зараз 

смертп. 

Одначе все така хтось пересиджує коло хорого і приговоркє. 

Звертають також увагу на всякі знаки, які віщують смерть. 

І так хорий перед смертю видить своїх кревних і показує їх присутняя 

у хаті. 
Часом знов зачинає розмову з покійними свояками. 

Коли хорому снить ся, що падає у якусь пропасть, на приклад 
у кераицю, в яму, в глибокий яр, або із скали, то се означає смерть. 

На смерть вказує також легкий сон у тяжко недужого. 

Нарід говорить, що коли сова путькає або кикигевкає, то хорий 

небавком умре. 

Смерть віщує в кінци, коли кревним снить ся, що в хаті хорого 

завалив ся угол (горн) хати, або комин, або стіна. 

2. Коли хорий дуже ослабає, то родина дає йому свічку у праву 

руку і молить ся, щоби довго не мучив ся. Коли хорий довго не може 

умерти, то родина отвнрає вікна і двері. 
Смерть представляють собі люди як страшну, але невидиму силу, 

бо від коли світ світом умирають люди, а смерти ніхто не бачив. 

3. Як лише хс/рпй умре, то заможвїйші зараз гріють воду до мптя 

тіла небіщика, а домашні спрощують сусідів, щоби його зрядили. 

Тіло небіщика передовсім миють і то чоловіки чоловіків, а жінки 
жінок, дівок і дїтий. Чесанєм і убиранєм займають ся завсїдп лише 
жінки. Воду, в якій миють небіщика, виливають у таке місце, де ніхто 

не ходить; вігтї і волосе вкидають до тоїж води. 

Мерця вбирають завсїди в чисту, білу одіж, молодих в одіж із 

вишиваними квітами. 

Солому із сінника, на якім лежав мерлець, викидають на обірвик. 

4. Мерця кладуть на лавку — декуди і на стіл — до схід сонця 

головою, на захід ногамп. • 

Катафальок прпстелюють коверцем і підстелюють подушками або 

перинами. 

5. Тіло мущин (мужів) убирають у чисту білу сорочку і портяницї, 
вперізують чорного биндою (кодою), на голову надягають зимову шапку, 

хочби і в літі, на ноги полотняні капці (панчохи), в руки кладуть зро¬ 

блений із воску хрест. 
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Як вже мерлець убраний, кладуть його на катафальок верх поду¬ 

шок, обкладають зїлєм, пахучим васильком, конець голови ставлять 
ліхтар із свічкою. 

Коли все готове, тоді' йде один із кревних небіїцика до паламаря, 

щоби передзвонив „по душі“ ; як люди почують голос дзвонів, то зараз 
довідують ся, хто умер. 

Тіло жінок убирають у сорочку із вишиваними квітами, голову за¬ 

вивають у білий рушник, ва шию вяжуть цятки, вперізують білу гор- 

ботку, на ноги натягають білі капці або жовті чоботи. 

Нежонатих (парубків) вдягають у білу сорочку і портяницї, па 
голову натягають шапку, до шапки прикріпляють бервінковпй зелений 
вінок, який позолочують „по злітною0. До шиї привязують чорну 
хустку із китицями, т. зв. басму, середину тіла вперізують крайкою 
або поясом, на ноги натягають білі капці або черевики. 

Тіло дівок убирають у хорошу вишивану сорочку, волосе чешуть 
і заплітають у коси, голову вбирають у квітки і у вінок, па шию вя¬ 

жуть усякі цятки -— дехто навіть манпство (салбу) — вперізують 

у білу горботку, поверх горботки фоту, а все разом приперізують тка¬ 

ними байорками, на ноги натягають черевики або жовті чоботи. 

Дїтий убирають так само, як парубків і дівок. 

6. Трунву робить, хто вміє майстерну. 

Платять за те всяко. Декуди платять за зроблеиє трумни 2 ко¬ 

рони, а по наших селах роблять лиш за порцію горівки. 

Трумпу роблять із чистих, білих ялових дощок і то зараз у той 
час, як мерлець лежить на лаві. 

7. Коли умре ґазда, то в господарстві устає робота. Лише в хаті 
печуть домашні і кревні хліб та колачі та лагодять страви до вареня. 

Худоби на той час з припону не спускаєть ся. 

8. В Самушпнї і в околици ніхто не повідомляє свояків і сусідів, 
бо кождий, хто вчує голос дзвоненя по вмерлому, перепитує зараз, хто 
то помер. 

Тілько як є кревні пебіщика по других селах, то тих повідомляє 
ся через післанцїв, а домашні просять на похорон. 

Хату, де лежить мерлець, значить ся тим, що отвирає ся ворота 
або браму. Тай на подвірю ходять всі без капелюхів і шапок. Рідні 
і в село йдуть без капелюхів. 

9. До хати мерця мають доступ усі, свояки й чужі, в кождий час, 
як у день, так і в почи. Кождий, хю йде до мерця, приносить свічку 

і кладе до ліхтаря, що стоїть конець голови вмерлого. Гості звичайно 
випитують ся домашнпх, як слабував небіщик, як умирав і т. д. 
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10. Ніч при мерця пересиджують свої й чужі. Кождий, що прийде 
до хати, говорить наперед молитви за душу помершого і до нікого перед 
тим не відзиває ся. 11о скінченю молитов просять домашні прихожих 

сідати, а коли ті сядуть, то домашні вносять горівку і хліб, частують 

і просять, щоби переночували при мерци. Пересиджуючі не уладжують 
ніяких окремих забав, хиба грають у карти та провадять усякі розмови 
про живих і мертвих. При тім при старих пересиджують старі, а при 

молодих молоді. 

11. Коли вже зближає ся час похорону, який призначає священник, 

тоді мусять бути домашні зовсім прилагоджені. І так спрощують кревних 
і приятелів помершого, щоби пішли до церкви взяти процесію, то є 

хрести, коругви і мари, на котрих несуть мерця. Одні беруть процесію, 

другі церковне братське світло і мари тай ідуть на подвірє і чекають 
па священника. Родина застелює тоді' мари тканим коверцем, на який 
мають покласти трумну із мерцем, до коругвів прпвязують хустки, великі 

або малі. Також свящеинпковп і даскалови дають по одній свічці з ху¬ 

сткою у руки. 

Чужі селяни стоять на подвірю мовчки. Домашні плачуть з жалю 
і з розпуки, голосять за вмерлим, цілують його і прпновідають: „Про¬ 

щай мені, бо вже не будем ся впдїти!“ 

Тіло до трунви кладуть ті, що мають нести до церкви і па 

цвпптар. 

А домашні дивлять ся у вікно, щоби не бояли ся мерця. 

12. Коли майстри скінчать трумну, так зараз у середині вистелю¬ 

ють гпмбльохамп. Під голову мерцеви в трумну кладуть подушку, 

але не з піря, тільки із гимбльохів. Під подушку дають дві тріски 

навхрест, що має означати деревлянпй хрест. 

Коли вже мерця поставили у трумну і виносять її па подвірє, то 

ще на порозі хатнім і сіннім (хоромнім) стукнуть по три рази о поріг. 

Як виносять тіло на подвірє, отворяють вікно иа те, шобп вийшла 
з хати смерть і душа; колиж вже тіло на дворі, тоді запирають вікно, 

щоби смерть не вернула ся до хати. 

Чоловіків вкривають у трумпї полотном, жінок ручником, парубків, 

дівок і дїгпй „шидов® або хусткою. 

13. Як уже все готове, то священник прочитає євангеліє і пачипає 
ся похід до церкви. Ще иа подвірю небіщика священник торгує ся. го¬ 

дить ся, за яку ціну має поховати. В Самушипї бере від наіїбіднїйшого 

5 корон, а від найбогатшого 40 корон Як трафить ся, що вмре в селі 
який незнаний чужинець, особливо жебрущий чоловік, то його ховають, 

безплатно. 
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До церкви і на цвинтар несуть небіщика ногамп вперед, мужів 

і жінок несуть жонаті, парубків і дївок парубки, дітий-хлопців і дівчат 

несуть хлопці'. 
Як цвинтар далеко від села, а вмерлий у повній вазі, що тяжко 

нести, то везуть його в літі возом, а в зимі саньми. До тягнена ужива¬ 

ють тільки волів, коний ніколи. 
При поході до церкви і на цвинтар розносять ся ріжні голосїпя 

родини за вмерлим. Голосїня не всі однакові, тому трудно їх оиисати. 

Плачок ніхто не наймає. 

Коли умре муж, то жінка голосить і приповідує за своїм чоловіком, 

а як є ще й діти і зачнуть плакати, то спонукують і других до плачу. 
Як умре жінка, то муж не так плаче, бо возьме собі в короткім часі 

другу. По дітях плачуть обоє родичі. 
14. Гріб копає хто небудь. Платня за викопане гробу, як де який 

звичай, в пншпх селах платять 1 корону або й дві. а в иншпх дають 

втиравний ручник і колач тай по похороні добре напити ся. 

Гріб копає ся на схід сонця ногами, на захід головою, в голові 

ширший, в ногах вузший. 

15. Як вже принесуть мерця коло гробу, кладуть трумну на землю, 

потім спускають у гріб. 

Коли спустять у гріб, родина начинає кидати по кілька сотиків 

і кавалки свічок, що їх тримали в руках при похороні. 
На гріб не ставить ся нічого, тілько на трумну кладуть тоді, як 

ще несуть до церкви, кавалок полотна, один колач, топку соли і сточок, 

т. є. свічку всукану із воску, такий за великий як умерлець. 

Полотно із трумнп дають священникови, колач і сіль паламаревп, 

а сточок несуть назад до хати небіщика засвічений і не гасять його, 

поки не згорить. 

Як уже спустять мерця в гріб, то священник кидає рискалем чи 

лопатою землі в яму, в якій лежить трумна, і запечатує гріб. Тоді всі, 
що припровадили мерця до гробу, вкидають землі по три рази рукою 

у гріб, що зпачить, що вони засвідчили ся землею, що припровадили 
мертвого до гробу, як буде хто на тіл світі питати ся. Родинїж кидають 

землі в пазуху, щоби мерця не бояли ся. 

16. По похороні родина просить священника, даскала і всіх, щоби 

прийшли на комашню (обід). 

Як уже всі посходили ся, то священник стає перед столом і від¬ 

правляє парастас, а всі разом молять ся за помершу душу. По молитві 

сідають самі чужі люди до обіду, родина гостить ся пізнійше. Як по¬ 

обідають, встають усі разом і молять ся знов за померші душі та за 

здоровлє. Помилять ся тай розходять ся долів. 
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Аж тепер домашні просять фамілію сідати. Фамілія молить ся так 
само, як ті перші, а по гостині одні йдуть домів, другі зістають ся 

на місця. 

У вечер домашні просять усю родину й сусідів до сточка, що го¬ 

рить без перестанку" від того часу, як ще несуть мерця до церкви і на 
цвинтар. Родпна посходить ся і сидить, балакає, частує ся порцією го- 

рівки або пивом, закускою тай всякою стравою так довго, поки сточок 
не догорить. Як уже сточок згорів, тоді всі разом встають на ноги 

і молять ся звов за вмерлого, щоби Бог душу покійника прпймив до раю. 

До мерця паші люди йдуть майже всі, бо при тій пагоді завше 
дають порцію горівкп, за що паш селянин щиро скаже: „Бог да про- 

стит“, „Най Бог прийме“, „Дайже, Господи, помершпм царство на тім 

світі, а живим на сім світі!” Як би не було горівки, то не було би кому 
посидіти коло хорого тай вмерлого обмити і зрядити — а за горівку 

зроблять усе. 

Одні йдуть мерця навідати, другі горівки випити, треті знов, коби 
що могли вкрасти: се остатнє трафляє ся найбільше у жінок, бо про¬ 

падає богато хатнпх річий. 

На гріб по похороні йдуть аж у шість неділь; там знов спрощують 
домашні бідних і частують горівкою і закускою, а ті молять ся за по- 

мершого. 
Коли вмре дітям отець або мати, то діти відбувають жалобу 

ось як: 

Хлопці ходять без капелюхів у літі, а без кучем у зимі, дівчата 

з розплетеними косами, але лише в той час, доки ще тіло батька або 
матери не похоронене. І через цілий рік не вільно в тім домі відправ¬ 

ляти забави з музикою, а дітям йти до других гуляти. 

Як родичам умре дитина, то й вони через шість неділь ходять 

у жалобі. 
Коли трафить ся комусь із молодїжи, що вмре хтось із родини, то 

й молодїж через шість тижнів ходить у жалобі і пе гуляє. 

На випадок смерти в селі, не вільно підсипати квочку (курку, що 

має сидіти на яйцях, поки не повилазять курята), бо курята позавми¬ 

рають, так само качки і гуси. 

Давнїйше по похороні через шість тижнів пе гасили ночами світла 

в хаті і не запрятували із стола страви, що лишали ся від вечері. В те¬ 

перішнім часі той звичай залишили, бо переконали ся, що душа страви 
ніколи пе їла, тілько збиточні коти цілими ночами цїлпмп гурбами вар- 

калв коло страви. 

17. З давен-давна оповідають люди, що душа тіла стереже, поки 
його не поховають. Як тіло прикриють вемлею, то душа літає скрізь по 
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СВІТІ І ДИВИТЬ СЯ, як хто робить. Аж рівно в шість тижнів Господь отво- 

ряе двері і пускав її до раю. 

Оповідають люди, що як хто робить тут, так має там, що як був 
тут добрий, то й там йому добре, а як робив зле, то й там зле. 

Говорять люди, що в раю е прекрасні сади з овочевими деревами, 

а між садами столи, лавки та крісла. В округ тих столів сидять люди, 

старі і молоді, великі і малі; перед ними па столах хлїб і всякі страви, 
які за житя хто бідппм дав за помапу. Хтож на сім світі нікому нічого 
не дав за поману, той на тім світі' нічого не має. Вповідають, що той 
хліб, і страви, і напиток піхто не їсть і не пє, тільки стоять перед ними 
вічно, а вони лише Богу молять ся. 

За пекло оповідають так: 

Пекло, то ніщо иншого, тілько вічно горючий огонь. В тім огни 
киплять вічно найбільші грішники. Говорять також, що в пеклі, в сере¬ 

дині є смола в такім кітлї і в нїм киплять люди так довго, поки пе 
стоплять ся на шкварки, немов кусники топленої солонини. Коли-ж до¬ 

топлюють ся, то чорт набирає полоником (кофлею) тих шкварків 
і висипає па землю, поллє водою і знов душі живі. 

Коли вже кожда душа жпва, то всі починають утікати з пекла. 

Тоді чорти доганяють їх і вкидають знов до пекла. 

Таке робить ся з найбільшими грішниками, а з меншими діє ся ось як: 

Возять камінь, дрова і глипу, тілько самі мусять тягнути без по¬ 

мочи коний. 

Ті, що на світі крали чужі річи, мусять усе кождому властите- 

левп віддати, а що на тім світі ніхто пе впотребляє жадних предметів, 
тому злодії мусять вічно носити крадені річи. 

18. Коли мерлець по похороні докучає родині, говорять люди, що 
треба хату обсолити свяченою солию, а в гріб па цвинтари треба за¬ 

бити осиковий кілок. 

Опирами називають таких духів, що мають право і дозвіл ходити 

в ночи. Кажуть, що чоловіка можна пізнати ще за жптя, котрий має 
бути опирем. 

Говорять, що онир має коротенький хвіст, так само і переселки 
і лїтавицї. 

Про відьми кажуть, що відбирають молоко. 

19. Діти, що вмирають нехрещені, не мають місця, літають ночами 
і кричать: „Хреста". В той час, говорять, що треба як найскорше ки¬ 

нути яку свою одіж або який иншип предмет па знак, що в імя Христа 
дитина охрещена. 

Як умре мати і лишить маленьку дитину, то кажуть, що мати хо¬ 

дить до неї по своїй смертн, аж поки днтпна не вмре. 
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20. ІІовисїльпиків, самоубійцїв і потоплеників не ховають на цвин¬ 

таря тая, де чесних людий, тілько на цвинтарнім окопі, бо ті люди, що 
самі собі смерть роблять, не вартують тої чести, щоби їх тіло було 

в середині' цвинтаря поховане. 

Саяоубійцїв не ховають священники; також їм не дзвонять ніколи. 

На підставі записок Партенїя Руснака зладив др. Зенон Кувеля. 

X V. Похоронні звичаї й обряди в селі Вербівци, 
Теребовельського повіта. 

І. 

Що чоловік саи прочуває свою смерть, того не доводилось мені 

чути За те е розширена думка, що звірята прочувають смерть людий, 

передовсім своїх хазяїнів. Такий дар посідають найбільше пси і рогата 

худоба. 

Добрий пес — кажуть люди знає ліпше від чоловіка. Давнїйше 
чув я навіть оповідане про господаря, що любив дуже свого пса, але 
рівночасно бідкав дуже над тим, що його пес не вміє говорите. Коли-ж 

Бог позволив псови заговорити, топ сказав свому панови, що він має 
умерти за дві добі. Господар дуже перелякав ся тої вістки, заслаб 

і дійсно до двох діб номер. 

Ворожбит або ворожка можуїь виворижити смерть чоловікова і то 
ие лише час, але й місце і обставини. Пізнають се або з рівців на ру¬ 

ка*, або з уформованя воску, вилитого над головою. При вороженю 
з руки беруть ва увагу три головні рівці долоні і їх віддалене від краю 
долоні. Не від річи буде, як що згадаю про один факт, який тут люди 

оповідають. Перед Петром 19<>9 ого року забив у нашім селі на гро¬ 

мадськім насовиску „Озера“ грім дві 15-дїтві дівчині', а дві тяжко ра¬ 

нив. Перед полуднем того дня оіна з убитих дівчат дивила ся на руки 

трьох инших і свої і скачала: „Христива і Гавька то ще будуть довго 

жити, а мені і Текли (друга убита) вже рівці повиходили на край, нам 

обом вже нема жптя“. Так говоіила перед полуднем, а по полудня була 

враз з другою вбита. 

Оповідала ще мені Марія Деркач із Вербівця: Як виллєть ся віск 

над головою людині, то коли вона має вмерти, покаже ся на воску яма 
— то значить гріб — або вивю шенє, подібне до трумни. Коли й де 

умре, пізнають ворожки з дальшого уформованя воску. 

Що до пригод або явищ, іцо віщують смерть, то вони докладно не 

означують особи і часу смерти. а лиш із них вносять загально, що буде 
смерть у тій хатї, де то стало ся або в родинї того, хто мав таку при- 

ЕТНОҐРАФІЧНПЙ ЗВІРНИК. Т. XXXI. 24 
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году. До тих знаків приходять іще явища, що предсказують зглядно 

помір для цілого села, а деякі для цілого краю або й світа. 
Пригоди, що віщують смерть у хаті (або в родині), отсї: 

1) Коли свічка (або каганець, або лямпа) сама з себе згасне. 

2) Як стрітить ся в ході хрестик із соломи. 

3) Як иричує, ся, що хтось кличе по імени. 

Що до того оповідала Гавуська Гащия, що одна жінка чула як 

найвиразнїйше, як щось кликало її три рази по імени. Підчас сього, як 
дав ся чути голос (під вікномї, дитина, що лежала в колисці, почала 
плакати і внедовзї померла. Голос дає ся чути в білий день, на самоті. 

4) Таж саме Гануська Гащин оповідала, що як її мати мала умерти, 

то дуже виразно було чути, як тріс у хаті сволок. 

5) Вона оповідала теж, що як мав умерти її муж, то щось стукало 
до вікна, 6) а як садила на весні бараболі, то лишив ся „обмел" на 
поли, один ровець бараболь лишив ся недосаджений, бо не стало бара¬ 

боль. Коли вона розповіла те людям, говорили їй, що то ворожить смерть. 

Так само як мав умерти дідич із Ьербівця (помер звиш 20 літ назад), 

то лишив ся обмел пшениці. Ціла рука була недосіяна, сівач у сівача 
йшов і лишив ся обмел. 

7) Як пугач на хаті пугутькає (як кукувейкає, то будуть хре¬ 

стини). 

8) Як ворона на хаті 3 рази крикне. 

9) Як пес заводить. 

Помір для села ворожать отсї признаки: 

1) Як круй летить впоперек села бо тоді виганяв людий із села. 

2) Як по жнивах цвитуть вишні, і то як цвитуть молоденькі, то 

помір (кажуть „примір") на діти, як старі, то на старих. 

Так Текля Підперигера розказує, що одного року цвили молоді 
вишеньки но жнивах, то в зимі мерли дуже діти, по двоє, по троє 

в одній хаті. 

3) Як пси по селі' заводять ночами. 

Марія Деркач каже, що сего року пси самі собі смерть вивішу¬ 

вали. Вона служила в священника, де було три пси, що дуже по ночах 
заводили. „Тай чо тії пси так заводять?" питав священник. — „То 
прошу єґомостя на примір". — Але священник не вірив. Тимчасом прий¬ 

шов розказ із староства вибити всі пси, бо появила ся в селі скаженина. 

На примір для цілого краю ворожить мітла (комета) і то біла, 

а на війну червона. Як що мітла появить ся в вечер, буде помір на 
старих людий, як о півночи, на середині, а як над досвітком, на мо¬ 

лодих. . 
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Марія Деркач каже, що як вала бути росинсько-япанська війна, то 
цілі чотири яедїли стояла на сході' червона іітла. 

Що до снів, то деякі ворожать катеґорично смерть, деякі взагалі' 

нещастє, в якім містить ся вже смерть. Длятого ті другі можуть віщу¬ 

вати і смерть і якісь нещасливі пригоди („щось недобре*). До толкованя 
снів бере ся кождий, але є і спеціалісти, що рішають у труднїйших 
снах. 

Смерть буде, як свпть ся зелений барвінок, яма або діра, мочені 
коноплі, біле полотно, дїравий чобіт. 

Марія Деркач повідає, як її батько мав померти, одної ночи 2 рази 
снило ся їй, що її чобіт вилетів (подер ся). Гануська Гащин перед 
смертею свого мужа Івана бачила в сні дїравий чобіт. Також снило ся 
їй, що так її болів зуб, що його виймила. Перед тоюж смертею снило 
ся їй, що її піч облетіла та що віддавала ся. 

А Текля Підперигора замічає, що взагалі, як снять ся столи —■ 
чи то весїлє, хрестини, чи яка инша оказія — то буде смерть. 

Гануська Гащин каже, що як її син Стефан мав умерти, то снило 
ся їй, що стала на окопі на цвинтаря. 

Як снить ся лїс дубовий, то сконане чоловіка. Пшениця — сла¬ 

бість або смерть. 

Як снить ся, що стїна випаде, то якесь більше нещастє, між тим 
і смерть у родині. 

Як мала умерти Марія Деркач, дочка Онуфрія, що мешкає в Сла- 

вонії, то вона приснила ся одної почи тром особам: своїй бабі Текли Тер- 

Нпгорі і своїм двом тїткам Марії Деркач і Ганусцї Гащин. Усїм трьом 

приснила ся однаково, що була в білій сорочцї і що дуже мучила ся. 

Як мав померти Іван Гащин, то приснив ся Марії Деркач, що 
Пробувала в його хаті, білий хорт, що влазив через вікно. Коли вона 
рано почала оповідати той сон хорому Іванови, той сказав вже в перед¬ 

смертних судорогах: „Або він до мене має право?., він до мене має 
право?., сказав і помер. 

Білий хорт, то опир. 

Ганусцї Гащин снило ся раз давнїйше — того вона, каже, ніколи 
до смерти не забуде, — що в її хаті сиділи два бородаті Жиди. 064 

позакидали ноги, один сидїв на прилавку (коло дверий), Друґий коло 
стола. Коли вона увійшла до хати, сказав один до другого: „Та го¬ 

вори!* — Ба те другий: „Нї, вже ти їй скажи*. — Тоді перший скій 
вав до неї: „Ти маєш згинути в пустих степах у мішку*. — Потім оба 
пощезали. Від того часу вже два рази приходило ся їй умертй 6 пустії 

долі від розбишак, як би була не яадїхала фіра, на якій втїкха. 

• Згадаю тут і за причину до смерти. 
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По віруваню народу чоловік мав призначене число літ прожити, 

потім наступає смерть, однак її докладні обставини пр. місце, рід хо- 

роби, не призначені докладно. В призначенім часі чоловік має умерти, 

але як він умре, се залежить від обставин, які власне зовуть ся при¬ 

чиною до смерти. Н. пр. хтось скалічить ся, дістане заражене крови 
і умре. Тоді люди кажуть, що скалічене, то лише причина до смерти, 

бо він мав умерти. Причини до смерти можуть змінити ся відповідно до 
вахованя чоловіка. Як би так приміром чоловік скалічив ся в палець 
і з того мав дістати заражене крови, але колиб лікар відрубав йому па¬ 

лець так, що той лишив би ся здоров, то тоді найде ся инша причина 
до смерти. 

2. 
Щоби умираючий спокійно спустив дух, умивають його маруною 

і кладуть йому маруну під голову, умивають вікна горохлянкою, а як 
дуже тяжко умирає, розривають кізлинє на хаті, виганяють родину з хати, 

бо як що родина плаче, або взагалі жалує за умираючим, то душа з него 

не ноже вийти-, а навіть можна покійника відплакати (тілько що відпла- 

каний до кількох днів найвисше внов умирає). 

Дальше для тихої смерти виймають з під хорого постіль, особливо 
подушку з курячого піря — на курячім пірю ни годин чоловік вмерти, 

кажуть — і або кладуть хорого на землю, або дають йому нову постіль. 

Перед самою смертю проводять хорому молитву. 

3. 
Мити й убирати небіжчика може хто будь, іто може, а є також 

і сталі, звичайно старші, убогі жінки, що тим займають ся. 

Воду, що нею умивають мерця, виливають там, куди ніхто не хо¬ 

дить, бо вона може пошкодити. Не можна її виливати на город, бо не 
виродить. 

Дуже рідко мерця голять, звичайно так лишають. Як що голять, 

то всьо викидають там, де воду. 

Волося не втинають ніколи, так само пазурів. 

•Гребінь, митку викидають туди, куди й воду, гребінь звичайно 
на дорогу. 

Хто всюди обмацав мерця, то не буде його бояти ся. 

Кого болять зуби, то треба замацувати мізинним пальцем руки 
мерлого. 

Молодий чоловік обох полів не повинен дотикати ся мерця, бо но 
буде мати^дїтий. 

Нитку, якою були звязані руки мерця, зашивають у дуди (долішню 
адсть рукавів сорочки) чоловіка, аби не бив жінки і тою ниткою, що. 
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були ввязані ноги небіжчика, перевязують також ноги корові, шоби не 
фиркала. 

Хустку, якою звязують уста мерлому в разі як отвирають ся, бе¬ 

руть до суду, бо „буде мати той право, хто її має, бо так кождому 
в суді писок замкне, як мерлому". 

Солому з під мерця палять або викидають. 

Родичів цілують діти по умитю в руки й ноги перший раз, а дру¬ 

гий раз, як виносять. 
4. 

Мерця приряджають на ослопї або на столі. На то кладуть мішок 
набитий соломою, потім верету з грубого полотна, під голови подушку, 

а зверха ще тонке простирало. 

На катафальок складають мерця ті самі, що Його умивають. Кла¬ 

дуть ногами все до порога, головами до образів. 

Мерця убирають у цілком нове біле, а коли нема, то шиють на 

борзі, хочби в неділю або п свято. Звідси п пословиця: „Ушите як на 
мерця". В старе, полатане або надточуване біле не можна убирати 
мерця. В надточуване не можна, бо надточене облетить мерця на другім 
світі, так само і полатане. В дїраве також не можна, бо будуть діри 

е господарстві. 
5. 

Людий молодих, що померли молодцями або дівицями, навіть дїтий 
немовлят, прибирають так, як би вони йшли до шлюбу, при чім одна¬ 

ково трактує ся дїтий нехрещевих з хрещеними. Хлопцеви дають ша¬ 

почку з вінком барвінковим позолочуваним (позліткою), оперізують по¬ 

ясом, до руки прпзязують хустинку, а в неї завязують гроші, як ве-1 

вільний дарунок, на ноги дають скарпитьй. Дівчину убирають у вінок, 

розплітають і украшують стяжками. Так як і у хлопця позолочують 

війок, оперізують і дають хусточку з дарунком. 

Старших обох полів наражають у святочну одіж. Мерцеви в ногах 
кладуть лямпу — ґніт у маслі — з боків і в головах свічки, а з обох 

боків голови свячене зїлє і хрест за головою. 

6—7. 
Трумну робить хто будь, або майстер за гроші або і без гроший. 

Роблять з купованих тертиць. Форма трумни має вид стятої піраміди, 

бо в головах ширша як у ногах і часами трапляють ся і трумни 

„горбаті". 

Роблять трумну зараз по смертп, хоч би і в неділю або свято. 

8. 
Як що хорий, зглядно і здоровий чоловік, умер напруго, то пові¬ 

домляють про те сусідів, як умер батько або мати — діти, що прибі¬ 

гають плачучи до хати і розповідають коротко подію. Окремих формул 
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на це нема. Лише повідомлені, довідавши са у нерве про емерть, гово¬ 

рять зітхаючи з уданим або правдивим смутком: „Най з Богом спо¬ 

чиває!" 

Инші люди довідують ся про смерть уже самі одні від других. 
Що до значена хати на зовні-, не знають люди нічого скаїатп; 

лиш в нутрі хати перевертають зеркала лицем до стіни. 

9. 

Приступ до хати мерця мають усі, хто хоче. Зараз по смерти, хоч 
іще труп не лежить на катафальку і необмитий, хто лиш приходить до 

хати, вперед клякає і мовить молитву, опісля встає і починає говорити. 
Про мерця явно всі говорять добре, хвалять його, жалують 

родину. 

,От нажив ся, не набув ся!" — кажуть про молодого. А про 
старого: „От набідив ся сарака ціле житє, тепер вже має спокій. 

Як хто хоче говорити щось не конче приємне або добре про по- 

мершого, то вперед говорить: „Най му Бог на гріхи не памньитає!“ 

Приступ до хати все отвертий, але звичайно вже аж по дзвоненю, 

як задзвонять умерлому. Тоді кождий хрестить ся, скидає шапку і го¬ 

ворить: „Най з Богом спочиває". Звичайно тоді постановляє або обіцяє 
піти „пацєр змовити" до мерця. 

До великого господаря усі йдуть до мерця тому, бо лиш такий 
може дати обовязковий обід (вечеру) для тих, що відвідували мерця. 
До убогих йде лиш блпзша родина і сусіди. 

Хто відходить в хати, то замісць звичайного пращаня „бувайте 
здорові", нічого не кажучи хрестить у дверех мерця. 

Як йде ся до мерця, то не вільно дивити ся в зеркало. щоб не 
мати жовтїльницї (Марія Деркач) або щоби не мерли молоді в роду 
(Текля Підперигора). 

10. 
При мерци сидять день і ніч. Підчас того говорить ся про мерця 

або про його покійних предків, про инших покійників та співає ся пісні 
про смерть і про страшний суд. Як уже вичерпає ся тема, повідають 

байки, а парубки або старші господарі грають у карти (не в гроші). 
Від часу до часу частує ся гостйй горівкою. 

Як читає ся псалтир, то горівку пють і курять у сінях. 

В куті коло дверий сидять звичайно жебрущі діди і баби і від¬ 

мовляють молитви або співають побожні пісні. До розмови мішають ся 
толі. як хтось з гостйй їх завізве. Тема до бесіди звичайно з поважної 
сходить до легкої, а навіть як „свахи" попють ся і починають дрімати, 

не браній і жартів. 

За бач спеціальних при мерци нема. 
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11. 
Підчас похоронної відправи в хаті родина небіжчика плаче і го¬ 

лосить („наводить*), усі присутні плачуть. Як уже вкладають тіло до 

трумни — вкладає хто небудь. хто може - то діти пращають ся з ро¬ 

дичами так, що цілують їх руки і ноги, зрештою лучають ся й виїмки, 
що приміром батько цілує улюблену дитину. 

12. 
До трумни передовсім заверчують осиковий К'Лок у головах, щоб 

мерлець не ходив. В тій самій ціли дають під голову дві тріски з трумни 
зложені на вхрест. Під голову мерцеви дають подушку зі свяченого зїля, 

що було на катафальку коло голови, а на іто кидають до трумни тріски, 
що лишили ся при її роблевю: то є мерцеве „тверде ложе“. На спід 

під мерця дають полотно, так само і зверха: для господаря обрус, для 
господині рантух, для дитини крижмо. 

Як виносять трумну, стукають три рази в поріг хати і сївпп і ло¬ 

пають 3 рази дверми хатнпмп, а то на те, щоб меріець пе приходив до 

хати, а стукане і лопане є впдимпм знаком його виходу з хати раз 
на все. 

13. 
Як малий мерлець, то несе його батько або гробар, як більший, то 

несуть на марах або везуть. Парубка або дівку несуть парубки і їм 
припадають хустинки (ручники або кусники полотна) привязані до мар 
з чотирох боків. Як несуть мерця не парубка, ні дівку, то несе його 
родина. 

Як мерця везуть, то на віз не дають нічого (часом верету), лише 
ставлять трумну на голий віз, на трумну дають пару хлібів, а під хлїби 
верету. На возї не сидить ніхто, фірман йде попри коні. Не можна кла¬ 

сти на віз соломи, бо збіже пе зародить, не можна уживати до потягу 
кобил, бо будуть неплідиі. 

Підчас похоронного походу не можна чіхрати ся де небудь, бо 
виросте мертва кістка. З тої самої причини не можна дпвити ся на по¬ 

хід з під стріхи. Не можна дивитись крізь вікно на похорон, бо в тій 
хаті буде мерлець, з якої дивлять ся. 

Як хто має мертву кістку, то підчас похоронного походу має її 
розминати рукою, а вступить ся. 

14. 

Плачок ніколи не наймають. 

Голосить по покійнику жінка, мати, сестра або яка небудь своячка. 

Плачкп пе всі однаково голосять. 6 така, що плаче, як з книжки читає, 
богато додає своїх зворотів, а ипші в тім ремеслі не вправні голосять 
після загальних формулок: 
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„А де ж ти ся забираєш від нас? 

На кого ж ти пас лишаєш? 

Чому ж ти ся не обізвеш хоч раз до нае ? 

Чому ж ти не привитаєш своїх гостин хоч словечком одним? 

Вони ж до тебе (як дівка або парубок, то кажуть ще: на весїлє) 

посходили ся, позїздили ся, а ти до них не обзиваєш ся, ні навіть не 
подивиш ся. Чи ти ся на нас гніваєш? 

Коли ж ти нас відвідаєш з тої далекої дороги? 

Звідки тебе внглядатопьки, чи з за гори високої, чи з за долини 
глибокої ? 

Позаростали слїдоньки зелепою муравою, куди мої мамунця ходили: 

Ой, мамунцю, маиунечко, ай зазульцю-зазулечко. Ой моя ж ви розра¬ 

донько, а хтож нас поралить, як ви від нас йдете? 

03 моя ж ти донечко золота, ой моя ж ти княгине гідна! 

Людскпм дітям музики грають, а моїй донечці дзвони дзвонять. 

А яж то тобі не таке весї.іє сумненьке сподївала ся справити! 

15. 

Гріб копає громадський грабар. Дістає за се три шістки, в зимі 
корону, два бохопцї хліба, повечеряти і біле, в якіл помер небіжчик. 

Иншу одіж роздають між убогих. 

На гріб бере гробар міру. Тою мірою бють корови, аби не 
фиркали. 

16. 

На гріб хлопців і дівчат дають вінок із зїля, попереплітаний стяж¬ 

ками (биндамп) з паперу. 

До гробу не дають нічого. Полотно чи то покривало з мерця брав 
священник, тепер бере дяк або гробар. Пара хлібів належить до свя¬ 

щенника. 
17. 

По похороні' є обід або вечеря (відповідно до часу). Беруть участь 

лиш ті, що були на похороні', діди і гробар (ті остатні окремо). 

Кождий, приходячи до хати, мовить молитву за мерця на вколїшках, 

потім йде за стіл. Перед їдою і по їді молять ся, по їдї ще й співають 
„вічная память“. 

На їду складає ся звичайно: капуста, каша в молоком (росолом), 

масо, не бракує розумієгь ся горівкп. 

На гроби ходять лиш у великодппй понеділок, зрештою кождому 
лишає гь ся до волї. 

Звичаю красти по похоронах нема. 

Діти по родичах відбувають цілий рік жалобу: не можуть гуляти, 

бо хто гуляє, той топче по родичах. 
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Як же хто конче хоче гуляти, то кидає на землю ґрейцар, тоді 

топче по ґрейцару, не по родичах. 

До девяти день по похороні' не вільно ліпні п, ні білити хати, аби 

душі не заліпити, бо вона до 9 день покутує в своїх хаті. 
Не можна кидати рівнож по похороні в піч мітди звязаної, бо там 

душа покутує і кидаючи треба розвязати. 

Першої почи по похороні не гасять світла і лишають для помершого 
на столі або вікні склянку або келїшок води, сіль і цїлушку хліба. 

18. 

Но смерти душа покутує ще на зен.ш девять день у своїй хаті, 

а як заслужить, то і довше, рік, три, девять, в хаті або де небудь инде. 

Марія Деркач, жінка Прокопа, каже, що її муж покутував цілий 

рік (у квочці, що сиділа) в сїпях у грубці (бо дуже кричала). 

Один муж страшив дуже свою жіпку стогнучи цілий рік за по- 

стелию. 

Покутують душі також по межах. 
Марія Деркач, жінка Прокопа, розказує, що раз у млині горів 

огонь і в вїм щось дуже скварчало. Сидячі догадали ся, що то поку¬ 

туюча душа і спитали: 

— Всякоє диханіє да хвалить Господа! Чого душа потребує? 

З огника дав ся чути голос: 

Я вже покутував три роки під млиньским колесом, три роки маю 

покутувати в огнику, а три роки па дорозі, де фірн заїздять до млина! 

На суді пптає Бог чоловіка за пазурами: „Дзє твоє пазпокцє?“ 

Тому треба пазурі захухати три рази і кидати за пазуху. На другім 

світі всі будуть. 

Марія Деркач розказує, що одна жінка як ожила, то казала, аби 

люди не пекли в пятпицю хліба, бо той гріх дуже пече в чистилищу. 

19. 
Як хочуть спробувати, чп не ходить мерлець, посипують хату 

попелом. 

Щоб не ходив, заверчують у трумзу осиковий кілок і кладуть під 
голови в трумну (під подушечку з зі ля) дві тріски з трумпп на вхрест. 

За перелесників і лїтавцїв не знають. 

Опирі, то є люди, котрим призначено такими бути. Онпр лиш за 

житя шкодить: він висисає кров з чоловіка (тому червоні люди, то опирі) 

і спроваджує помір. Бігає до півночи перекинувшись білим хортом. 
В своїм селі не шкодить, ще иншпх оппрів не пускає до свого села; 

бігає лиш по других селах. Опирі спроваджують град: у хмарі сидять 
вони на хвості хмари. їздять тоді на білих конях, видить їх другий 

опир. Опир може заказати другому пустити град у тім селї, звідки він є. 
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Опир по смерти також жиє і є червопий і в гробі. Як стріне ся 
оппря в ночи, не вільно обзивати ся, бати ного треба лівою рукою 

„на віґлє*. 

Щоб опир не прийшов у ночи до хати, треба перед погашене» 

світла хату перехрестити на всі сторони світа (двері, вікна, образи). 

„Раз* оповідає Марія Деркач „прийшов опир під вікно до хати, 

а господиня ще не спала. Але чує, один до другого каже: „Тут не 
зробимо нїц, бо ту запичитувапо, ту Господиня перехрестила вікна 

і двері**. 

Як є помір, не вільно дивити ся у вікно, бо тоді бігають опирі. 
Також не вільно тоді виходити з хата як звичайно дверми, але глухим 

кінцем дверпй, через бігуни. Тоді опир не шкодить. 

20. 
Діти нехрещені розріжняють ся: 

1) „неживі*, уроджені по 9 місяцях, але неживі; 

2) „нечесні*, уроджені перед 9 місяцями ; 

3) „потерчьпта*, уроджені перед 5 місяцем і 
4) „нехрещені*, уроджені по 9 місяцях і померші перед хрещепєм. 

Неживі, нечесні і потерчтита відживають по 7 роках, літають по 

світі', як птахи, просячи хресту. Кричать: „кшту* або й виразно: „хре¬ 

сту!* їм треба дати хрестик з чого небудь зроблений і кусень нлатка 
— крижгдо — і кинути в гору, то вони возьм)ть. При тім треба дати 
імя кажучи: „Як єс хлопец, то хрещу те Іваном (або пнакше), а як єс 

дівчина, то хрещу те так і так*. Як не дістане ні від кого хресту, то 
іде до пекла, так само як хрестик киненнй зловить скорше чорт, що усе 

за ним літає. 

Жінка, що полишила малу дитину, що її кормила ще, приходить 

до неї і вона незабавки пімре. 

Марія Деркач каже, що як Пилипови II. померла жінка і лишила 

дитину, то він у ночи чув вправно, як немовля ссало (цмокало губами 

через сон) і незабаром померло. 

21. 
Всякого рода самоубипників ховають побіч кладбища. Тепер як 

розширювали цвинтар, то давнїйше поховані ввійшли в середину цвинтаря. 

Записав Василь Деркач, студент медицини. 
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XV. Похоронні звичаї й обряди в селі Віжомли1), 
Яворівського повіта. 

1. Причини сиерти. 

Проста людина каже, що „є сім причин, а одна смерть". Кождому 
назначив Бог ще в „животі патери", якою смертию має уверти. І се 
мусить стати сз! Кому Бог назначив від коня згинути, то згине від 
нього, хоч би „шість" раїів виривав ся з під кінських копит, або від 

кінських зубів, але за селим разом се йому не вдасть ся; яка йому 
смерть була призначена, такою мусить згинути і не поможе навіть ви¬ 

стерігати ся, не поможе й жалувати, бо так Бог „хотів", таке його 

призначене. 

Смерть віщують ріжні знаки В одинх околицях цривязують більше 

уваги до куканя загулі, в ипшій до пугутьканя сови. В Віжомли звер¬ 

тають більше уваги на сову. Віщуваня сі мають рівнож евое місце 
в означеній норі року і в певних хвилях родинного жнтя. І так зачуля 
віщує найбільше або ранною весною або пізно у літо. Не означає се, 
мов би вона лиш у тій норі віщувала смерть, але як „чепиг" ся того 
8ловіщого куваня на якімсь вибранім місци, то кує на нїм від вайвчас- 

нїйшої весни, до найиізнїйшої літної пори і не поможе й полохане її. 
Сова віщує найчастїйше в осени. Рівнож злий знак є, як ластівка вле¬ 

тить у хату. 

З родинних хвиль найзамітнїйший „Святий Вечер". У Віжомли на 

„Святий Вечер" віщують смерть ось такі знаки: як нагло, без „жадної 
причини", згасне лямпа, або каганець, як лусне на лямпі скло, як 

упаде „дід" (сніп, що стоїть у почеснім місци за столом у куті). У Ка¬ 

меня звертають увагу на тріскане стола. Критичною хвилею сих влові- 

щих знаків є хвиля молитви перед вечерею, або і хвиля самої вечері. 
Рівнож як рівночасно з хорим є в господарстві хора курка, то її судьба 

рішає, по переконаию людпй, про судьбу чоловіка. Здохие курка, то 
хорпй виздоровіє, виздоровіе курка, то хорпй мусить умерти. Говорять, 

що рогата худоба розмовляє з собою о півночи на Святий Вечер. Хто 
підслухав би сю мову, то мусїв би в коротцї умерти. Щоби пересвід¬ 

чити ся, яка судьба жде „домотарів" у біжучім році, печуть у Віжомли 
в перший понеділок великого посту „жилавцї*. Є то паленички з прі¬ 

сного хліба. Як ще паленички на лопаті', як тісто, затпкаєть ся в одну 

з них колоски (житні, вимолочені). Кожани колосок наіменований одному 
з домотарів (службі також). Чий колосок у печі зігнеть ся, похилить ся, 

того жде в році смерть. Смерть ворожать також з занидїня качана. Зн. 

*) Кілька уваг додано також із Каменя, Калуського пов. 
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з весною садять на грядку головка капусти (з корінєм) для насїня роз¬ 

сади. Кілько є осіб у хаті', стілько садять качанів. Чий качая занидіє 

і усхне, той член доиу умре. Хто на кого має вражду, то сгараєть ся 
на вілїю Різдва по вечерп вкрасти ворота і сховати так, щоби пошко- 

довапий їх не відшукав. Як так станеть ся, то з того дому до року 
хтось мусить умерти (звичайно господар, або господиня). У се свято 
вірять у Великих Очах (пов. Яворів). Також й инші принагідні ознаки 
віщують смерть. Як лусне напрасно якесь скло (склянка, кплїшок) — то 

кажуть, що хтось з родини у тій хвилі умер. Як є у хаті хтось хорий, 

то домотарям показують ся або якісь дивні люди, або звірята. І так 
пані Ф. Л. в Великих Очах побачила перед смертю свого мужа пізно 
з вечера (около іР/г год.) крізь вікно дивно високого чоловіка в білім 
одязі', в капелюсі. Сей чоловік головою сягав аж під слріху. Пересува¬ 

ючи ся попід вікно, опер ся був о стіну. ІІапї та вислала зараз слугу 
на двір, щоби провірив, хто то був, але слуга нікого не бачив. Пес 

стояв на опонї зараз коло хати і хоч був дуже чуйний і кусливий, не 
гавкав. Над раном умер муж жінки. У тім самім домі перед смертию 
дівчини, бачила старша донька сеї.панї у шафі дивно великого і білого 

кота. Вона зі страху крикнула, мати прибігла, але не бачила жадного 
кота. 'У Боччихп (Вел. Очи) вдарило „щось" у ночи в баняк, а над 
раном умер син. В домі Ф. Г. (в Чесанові) дитина не могла сконати, 

аж „щось“ застукало три рази у вікно, аж тоді' сконала дитина. Про 

віщованє смерти зазулею так оповідає Анна Несняк з Каменя: „В р. 
1902 умер мій муж Лука. Як іпо зазулї почали кувати, то для них не 
було в Камепи нашого місця, іно моя грушка в городі' перед хатою. 

А кукала без перестанку як день, так ніч. Знаючи від старих людий, 

що то за знак, я й зганяла їі, але вона все вертала і кувала. Незадовго 
захорував мій чоловік, полежав дві неділі' і помер, а з єго смертию пе¬ 

рестала й зазуля кувати". 
Катер. Сиротюк, зам. Камінська, так оповідає: „В р. 1897 умерли 

мої тато. До того року ніхто ні бачив, ні чув па нашій грушці зазулї. 

Аж того року, зараз з весною, загостила зазуля на нашу грушку перед 
вікнами і кувала цілими днями. Щоби поспекати ся її, я, або сестра 
Анна, зганяли її по кілька разів денно, вона вертала, кувала тай тато 
захорували. Як довго тато хорувалп (місяць), так довго і зазуля кувала. 
Тато умерли і зазуля перестаїа кувати". 

Про ворожбу смерти столом оповідає Катерина Камінська: „В р. 

1898 умер моєї сестри свекор. Смерть віщував стіл ось так: На самий 

Святий Вечер молили ся ми перед вечерию і підчас молитви тріс стіл 
три рази як від морозу. На другий день свят захорував свекор, а за 
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14 днів умер. Ми сего й сподївали ся, бо старі люди оповідали, що як 
па Святий Вечер стіл тріскає, то віщує тим смерть комусь з родини". 

2. Смерть. 

Коло конаючого сидить його жінка, чи хто там з найблизшнх і до¬ 

глядає його. Молодші діти плачуть, старші сварять ся часом або таки 
і бють ся, невдоволені з розділу маєтку. Сестри умираючого і жінка 

„заводять на цілу хату" та „ломлять р\ки“, а його братя сидять за¬ 

смучені, та говорять про причину смерти. Один говорить, що нема смертв 

без причини. Другий говорить, що йому ще в семім році (або девятім) 

свідчило тою смертию умерти. Третин говорить, що коли би був брат 
так, а так... не робив, був би міг ще довго жити. Сходять ся сусіди, 

випитують конаючого, що йому „бракує" (що його болить), та прощають 
ся з ним так: Беруть хорого 8а руку і кажуть: „Куме Мпхавк! — 

чуйти ? Прустїм сі!" — А то ви, сусіду? — Та я, куми, я! Що ви 
хочити юж від нас забирати сі?" — „Ой дутневьку, я би не рад, али 

шож?" — „Та простім сі, куми, най вам буди на души лекши!" — 

„Доори" — каже хорий. — Сусід бере відтак хорого за руку і каже: 

„Божи вам нрустй (3 рази), Божи вам гріха відпусти". — Так про¬ 

щають ся всі сусіди і всі присутні в хаті, навіть підлітки. Тепер сусіди 
сидять коло хорого і оповідають присутним, як то вони собі жили в згоді 
з кумом Михавком, а женщини пильно слідять за рухами умираючого 

і „хлипають", плачуть. Коли хорий „зівне глубоко", виверне очима і ви¬ 

тягне ся, припадають до нього, рухають його, коли вже весь порушає 
ся, кричать „ґвазту", заводять, часом дехто „мліє", а діти за ними в крик 

на весь рот. В хаті вереск, чути голоси розпуки в хаті, і на дворі. 

Всюди чути співний плач: 

314. „Муїштп татуниньку1), 

Муїшти гулубуньку, 

Та деж ви сі від нас забираїти ? 

Кудиж ви від нас підетунькі? 

На куго ви нас лишиїти?" 

*) Приблизний напів голосїня: 

Мо- яж ти за- зу- лень- ко, 

Мо- яж ти го- лу- бонь- ко. 
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А жінка: 

315. „Мій ти гуепударуньку! 

Мій жи ти гулубоньку! 

Моя-ж ти гуловоньку ! 

Мій же ти суколуньку! 

Моя-ж ти сива вавуленьку! 

Кудий жи ти сї від нас забираїш? 

На кугош ти мине ту лишивші? 

З ким я буду гуспударити? 

Хто буде дїтой дуглїдатунькі ?“ 

Сестри: 

316. Мій-жи ти братуниньку! 

Мій жи ти суколуньку! 

Ду кугош я прийду в густинуньку? (сестри закужні і з 

дому віддані). 

З кутрої стурунонькі я буду тибе виглідатіунькі? 

Ду кугож я прийду пу пурадуньку? 

Ой, йой, йой... йой. йой, йой!.. (бере ся руками за очі). 

При такім голосїню плачуть і іущини о найтвердшім серци. Коли 

конаючий не може сконати, то лізуть на хату і роїривають кізлини1) 

або дзвонять великим дзвоном, щоби хорий скорше сконав і не мучив ся. 

Коли хорий умре з рана або по півноче, то буде добре поводити 
ся дітям, колиж по полудви, або перед ошвночию, — то зле. 

Як умираючий перед смертию вийде подивити ся до худоби, ДО 

господарства, то господарство „скапаріе". Коли вебіщпк лишив на сім 
світі не полагоджені важні справи, або якісь провини, то буде ходити 
по смерти. (В селі Є ПОВНО ЛЮІИЙ, що буцім то виділи мерців, розмов¬ 

ляли з ними Одна старушка, що ще жие. оповідає, що видїла свого 
помершого чоловіка кілька разів у білий день і з ним розмавляла). Душу 

представляють собі як пару. 

Скоро хорий умре, жінка, або дехто з родини старає ся про смертну 

одіж. Як нема готової, то ще шиють. Дехто йде по „дїда“ чи по „бабу" 

(залежить, якого пола мерлець) жебраків, щоби тіло „вупурідили®; не- 

біщика миють, чешуть, заплітають коси (дівок), а мущпн голять. 

Діти умиває сама мати. 

’) Два патики, задовбаиі оден у другий під острим кутом, котрі 
кладе ся на верх даху, щоби вітер не рвав в даху соломи. 
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Дехто з мущпн іде по „світло" (2 до 12 свічок, етілько-ж постав¬ 

ників (свічників), лямпа з маслом і хрест), відтак іде до дяка і каже 

дввонити „сконавї". 

Уперлого убирають у білу чисту сорочку, капці (рід панчох) і штани. 

Мерлого підперізують ниткою, а на голову дають в зимі шапку. Коло 

него кладуть файку або „табачєрку", залежить від того, що небіщик 
заживав. Давно давали до домовини літру горівки. „Кубіту" убирають 

у сорочку, димку, і запаску, а тепер і кабат. На голову дають ціле 
„почіпченє" т. є „набавку", чіпец і баввичку. Завивають також хусткою 
(давно наміткою). Дівок і парубків убирають так само, а до того на го¬ 

лову дають вінці з барвінку, до руки привязують ручник (білу хустку), 
а на палець дають восковий перстень. Кождому мерлому дають у руки 
гріш (тепер дуже рідко), щоби мав чим викупити ся на другім світі. 
Постіль роблять мерлому на лаві або на столі. Скоро його положать на 

постіль (на схід головою) і задзвонять „скопані", ідуть люди (особливо 
старші жінки) „мовити пацїр". Прийдуть, клякають коло постелі мерця 
і молять ся. Потім оглядають мерця, як йому світить ся, та як убраний 

(як не до їх вподоби, то обмавляють роблять свої уваги), а відтак стар¬ 

ший з домотарів „трактує" їх горівкою чи медом. Як умре богач, то 
люди ідуть як „по свячену воду". Особливо старики, що люблять на- 

пити ся, а не мають за що, висиджують коло мерця днями і ночами, та 
балакають про небіщика, давні ліпші часи, а коли вже мають у голові, 

то сварять ся або таки бють ся. 

Через ніч обовязують ся сидіти коло мерця кревні та сусіди. Як 

умре старша особа, богач, то вечером править священник панахиду, а в 
ночи читає дяк псалтиру. В селі буває звичайно пару хлопців і дівчат, 

котрі відзначають ся побожностію1). Ті йдуть до мерця і співають цілу 

ніч набожні пісні' і від часу до часу молять ся. Буває в селі часом чо¬ 

ловік очитавий, з „інтелїґепції"*), котрий для горівки ночує і дпує коло 

мерця і читає святе письмо та співає. 
В одній хаті лежить небіщик, а в другій або в сїиьох роблять 

майстри домовину. Коли мерлець перележить означений час, посилають 

кревних і сусідів по „брацтву" (хоругви і хрест). 

Відтак приходить священник (як богач, то і два) і править „по¬ 

гріб" у хаті. В тім часі затихав „завід" і всі спільно відправляють 

зі священником. 

По відправі „похорону* приносять домовину, стелять у ній тріски, 

під голову кладуть подущину зі свяченого зїля, а відтак кладуть мерця. 

*) Польськими ксьондзами зфанатизовані латинники. 
8) Маю на думці вбанкрутованого шляхтича, що зійшов на діда. 
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В тій хвилп настає великий завід і плач. Особливо женщппи „дуже ля- 

ментують“. Коли забють трумну, виносять на двір. У дверях бють нею 

о норіг три рази, щоби пебіщик углух. На дворі має священник „пу- 

дзїнковапє", а відтак везуть або несуть на марах небіщика до церкви. 

(Як ховає ся з нарадою, то мерця беруть до церкви і там відправляють 
„похорон"). Як мерця винесуть з хати, жебрачка спрятує постелю по 
мерци, а солому, смітє і мітлу викидає за плоти, куди люди не ходять. 

З церкви везуть або несуть умерлого на цвинтар. Парубка несуть 
дївки, дівку парубки, а війта радні. Як несуть па цвинтар, люди дають 
священпикови по 2—4 кр., а він читає євангеліє. Кождий дає коло свого 
дому або поля. Через дорогу пописують ся плачки штукою свого плачу. 

Часом плачуть лише для форми, щоби люди не судили1). Як ніхто не 

заводить за мерцем, то кажуть: „А то сі дучнкала дїтпй; ішло їх шти- 

ри2) ва трумнув, а жадна апї скєкнула". На цминтари, як сп)екають 
умерлого до гробу повстає знов великий завід. За домовиною кидають 
землю до гробу. 

По похороні спрошує домотар людий, що брали участь у похороні' 

і услугували, до дому і там їх гостить. (То роблять лише богачі). На 
„гостині" (поминках) балакають учасники про небіщика, та дають роз¬ 

раду вдові чи кому там. По гостині співають „Вічная память" і розхо¬ 

дять ся домів. В хаті на столі ставлять миску з водою і кладуть „цї- 

лушку" хліба. Світло світить ся через цілу ніч. Кажуть, що можна 

часом бачити, як душа приходить їсти і пити і то як не прийде сеї ночи, 

то до третої мусить прийти. Особливо ходять матері до дїтпй. 

Записав 1904 р. Антін Мусяаович, учитель. 

XVI. Похоронні звичаї й обряди в Холмщинї й Підлісю. 

1. Як сова кричить „вивезь" — то на смерть. („Повій" — родини). 

Крук літає навколо кладовища — хтось умре в селі (Тереш). Собака 
виє, опустивши голову до землі, — на смерть; піднявши морду до гори 

— пожар. Як заяць загляне в окно, близька смерть когось з теї хати 
(Свори). Приспить ся капуста, новий дім, кров, зуб вилетить — все те 

віщує смерть. Приснять ся маленькі курчатка — значить діти зостануть 
ся сиротами (Тереш.). 

2. Умираючому дають у руки „грумницю" (всюди). Як хто не може 

хутко сконати, розбирають стелю і дах па хаті (Дяканів). Смерть — це 

*) Се залежало від відносин помершого до івтересованих. 
2) Як було 4 доньки. 
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велика жіноча постать уся в білім, неодмінно з косою в руках, з впщп- 

рннпми зубами (всюди). За смерть инші вважають фосфоричні фіґури, що 
являють ся на цвинтарях. 

3. Убирає мерця звичайно яка небудь жебруща баба за ту одежу, 

що здійме з мерця. Солому з під мерця викидають на смітник; воду, 
котрою мили вмерлого, виливають тудпж; окорок, котрим підметали хату 
і гребенець, котрим чесали мерця, викидають на дорогу (Тереш.). Старих 
чолозіків убирають на смерть так: сорочка, иагавицї, білі онучі на ноги, 

шапка під паху і крайка. Хлопців убирають з тою відміною, що до шапки 
пришпилюють квітку (всюди). 

4. Вбраного мерця кладуть на лавку ногами до дверии (Тереш.). 

ІІідлїсяни кладуть мерця інакше: головою в иередпнп куток, а ногами 
до податок — і вмерлі лежать здовш поперечної стіни. Під мерця під- 

стелюють білу плахту, а накривають його також кавалком полотна — 

„сиушкою*. Під мерця кладуть ключ, ніж та серп (Долго,бичів). 

5. Жінок убирають на смерть так: рантух на голову, сорочка, 

спідниця, запаска, на ноги білі онучі. Дівкам розпускають коси, а голову 
прибирають у квітки; на шию вішають пацьорки або коралі. Маленьких 
дїтий вбирають у сорочечку й чппець, підперізуючи синім кусником. 

6. Трумну роблять з соснових дощок. Трумна рідко буває мальо¬ 

вана; тільки й всеї прикраси, що хрест на деці, вимальованнй вугілям 
або олівцем. Трумна для старих малюєть ся чорною фарбою з білим хре¬ 

стом. а для молодих — синьою. Робити трумну не гріх і в великі свята. 

За роботу трумни рідко береть ся платня, а як випаде когось з май¬ 

стрів згодити, то дають 30 - 60 коп. 
7. Як хто вмре в хатї, вся родина вбпраєть ся в жалобу, себ то 

скидає з себе все червоне, а одягаєть ся в біле та чорне. З образів 

здіймають усї квітки. Худобу на подвірок виганяють тоді', як виносять 
господаря або господиню на цвннтарь (Шозди). 

8. Про смерть довідують ся одні од других. На Ііідлїсю (Свори) 

тая хата, де є вмерлий, значить ся так: беруть жменю вюрлів з трумни 

й викидають на загуменє на своє поле. 

9. До вмерлого є обовязком йти всім днем і серед ночі. Війшовпш 
до хати, треба стати на коліна й змовити молитву, а після того встати 
й привптатись, сказавши : „Слава Ісусу“... На той раз нема звичаю, щоб 

домашні витали гостя словами: „Витайте ж до нас!“ 

10. Обовязково треба сидіти при мерцеви й співати пісвї з „Бого- 

гласппка“. Ніяких забав тут не має; всі поводять ся чемно й поважно. 

11. Як кладуть вмерлого до трумни. вся родина заводить, ІІраща- 

ють ся всі так: беруть мерця за руку, кажучи: „Вибач мені на тамтім 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ПЧШ1К. Т. XXXI. 25 
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світі!“ Хто робив трумну, топ і вкладає в неї мерця. Дивитись у вікно 

тоді не можна. 

12. Тепер нічого не дають до трумни, а вперід клали люльку або 
табакирку, ставили бутельку в горілкою. Як виносять трумну з хати, то 
ставлять їі на поріг і кажуть: „Бувайте здорові!" Тоді рідня береть 

ся за діжу, що стоїть на столі' й тримаєть ся, поки не винесуть з хати. 

Хто небудь одчиняє в коморі скриню (Тер.). 

13. Несе трумну рідня, а як везуть, то вживають і саний і воза, 
як до пори. Вперід возили волами, а тепер кіньми, бо волів нема. 

14. Гріб копає церковний сторож за карбованця й за бохонець 
хліба, що лежить на децї трумни, коли несуть мерця до церкви (Холм- 

щииа). На Підлїсю копати трумну просять сусідів і за труд запрошу¬ 

ють їх на обід. Гріб — це придовговата чотпрокутна яма, навглибшки 

в 272 ліктя. Поверх гроба насипуєть ся пірамідної форми могила, котра 
зверху оздоблюєть ся хрестом з дерна та обсаджуєть ся навколо квіт¬ 

ками. 6 також звичай садити деревину. 

15. В головах могил ставлять маленькі деревляні хрести зараз по 
похороні (Тереш.). В ппшпх місцях ставлять над могилами високі дерев- 

ляпі або камяні хрести в якийсь там час по похоронах. Кидати що- 

небудь на могилу тут нема звичаю. 

16. Багатші ховають мерця зі службою і після того справляють 
обід; бідні ж частують тільки горілкою або пивом, а на закуску — хліб 

та сіль. На гроби всї баби Йдуть в великодні свята (на четвертий день), 
беручи з собою питво й закуску. По похоронах нічого в дома не ро¬ 

блять. На похоронах крадуть рискалі', котрими копали гріб (Свори). 

Жалобу по вмерлому одбувають тілько близькі свояки; діти по батькови 
й матери цілий рік ле мають права гуляти, співати, ходити в червонім. 

По похоронах світла в хаті не гасять; на окно ставлять у склянці воду 
і зі стола нічого не збирають. 

17. Душа першу ніч ночує з св. Варварою. Рай — гарний сад, 

а пекло — огонь і смола. 

18. Щоб мерлець не ходив по світі, треба його одкопати і одрі¬ 

завши голову, перевернути тіло ниць. Про опирів і т. п. нічого не 

розказують. 

19. „Потерчухп“ (нехрещені й нешлюбні діти) літають вечером 
і кричать: „кшту“. Хто це вчує, повинен викинути вверх „рувець“ (біла 
хустина або шматина) і сказати: „Як ти пан, цех ті буде Ян, а як панна 
— нех ті буде Гайна" (Тереш.). Жінки, що лишили малих дітей, при¬ 

ходять смерком до хати, оглядають і колишуть дітей — і діти в сні 

сміють ся. 
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20. Потопельників ховають на цвинтарі, а повіспльппків і само¬ 

вбивців на перехрестю доріг, обдаль од села. Щоб вони не вставали, 
забивають ва могилі кіл з осики. Як ночнеть ся велика шумровиця, ка¬ 

жуть, що хтось повісив ся. 

Заинсав у падолисті, 1910 р. Я. Сенчик. Терешполь. 

XVII. Похоронні звичаї й обряди в селі Соколі, Камінецького повіта, 

Подільської ґуб. 

Мерцеви до 7 літ справляєть ся дитячий похорон і люде кажуть, 

■що „вмерла дитина*; після 7 ліг — „вмирає парубок* або „дівка" (як 
не дружепе), „чоловік* або „жінка* (як померше було вже одружене)... 

Поки тіло лежить у хаті, на похорон парубка, як у загалі, на похорони 
(виїмок — смерть дївчппи, коли приходять дівчата) приходять тільки 
старі люди одружені („жінки й чоловіки*)... Як ховають парубка, то 
труну, віко з неї, і процесію (хоругви) несуть парубки — його товариші; 

як він господарював уже сам (вдовиченко) і має коні або воли, то тіло 
везуть ними. Коло воза в такім випадку йдуть його товариші. До про¬ 

цесії і до ношів привязують шалїки для товаришів. Парубки, які несуть 
віко, перевязують шалїки через плече, як весільні дружби... Вдягають 
покійопка, як молодого: — до боку чіпляють квітку, на палець роблять 
перстїнь з воску. Ранїйш клали в труну й шапку, тепер цього вже не 
роблять... В церкві прощають ся з покійником насамперед родичі, потому 

люди, а в кіпці товариші-парубки. Дівки на похорон парубка не йдуть. 
З парубків йдуть тільки ті, які помагають нести. Ва цвинтар виносять 

парубкам по шматку хліба і по чарці („за труда*). До дому па поману 
парубків рідко просять, та вони і не охоче йдуть. Як винесуть труну 
з хати за сінні двері, то батько помершого (як є), або хто з мущжн 
родичів спиняють голосом процесію і кажуть поставити труну на землю 
(власне — ноші, або віз). Потому той, хто спинив, просить у громади 

в імени помершого прощеня у всіх образах і гріхах: 

— Люди, товариші і сусіди, покійник просить у вас прощеня: про¬ 

стіть йому і прощайте!.. 

Люди відповідають: Най Бог простить... 

Родич: І другий раз... 
Люди- Най Бог простить... 
Родич: І третин раз... прощайте... 

Люди: Най Бог простить... 

Плачуть... 
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Як умре дівчина, та роблять одне вінок такий, як весільний і вдя¬ 

гають на голову, на розплетені косп. (Війок весільний - з барвінку 

і крамарських букетів, зверху фата). Другий війок роблять з тих квіток 
і з того зілля, які померла любсла і розводила у своїм сачку або на 

городі (курчакп, васильки, резеда, настурції, орґіпїя і т. п.). Цей другий 

вінок робить ся довгий. Ним повиваєть ся голова, грузи навхрест і все 
тіло. В руки дають свічку з квіткою, як „молодій", ва палець восковий 
перстїнь. Тіло до могил несуть дівки: дві — віко і чотири —трупу на 
ношах. Дівчатам дають довгі „дари" — бинти (з по 2 аршини). Процесію 
несуть обовязково нарубки. До хоругвів прнвязують хустки (як на ве- 

сїлях молодому), які і достають ся иарубкам. 

Вбирають покійницю і розплітають коси так, як і па весїлю, тілько 
без музик. 

Мерця до 7 літ ховають, як дитину; після 7, — як дорослу 
людину. 

Г о л о с і н я за дитиною. 

317. Дочко моя, недогодована моя!.. Чи ти літа бояла ся мене 
позбавити?! Чп ти дай мої бояла ся загубити?!.. Чи ти бояла ся праці 

моїй помішати?!.. Куди ти йдеш, дитино моя?.. Я ж то тішила ся тобою, 

та доглядала тебе... Що ж се тепер стане ся з тобою?.. Чому та не 

смієш ся вже до мепе... Чому ручок своїх маленьких це протягнеш?.. 

Мотив голосінь нагадує собою першу часгииу молдованського .Ча¬ 

бана", де показуєгь ся, як плаче чабан, заблудивши в степу і розгубивши 
свою отару, як плачуть вівці за чабаном. В де-якох випадках мотиви 
схожі на весільні; дуже рідко голосїия бувають короткі, обривчасті, 

безмотпвпі. 

Мущиии голосять дуже коротко: — „Спиу мій, сиву мій!.. Порадо, 

підмого моя!" 

Мущиип рідко питають ся, на кого їх покинув покійник. Плачуть 
тяжко у голос і в більшости випадків без сіів. 

* * 

11а похоронах чоловіка дають тим людям, що помагають, не шалїки, 
а рушники; иа похоронах жінки — хустки... Три иочі після того, 
як поховають, у тій хаті, де лежало тіло, ночують побожні старі люде, 

горить свічка. В ці иочі душа ще приходить до дому. Для неї пакрн- 

вають стіл скатиркою (властиво — не здіймають скатиркп зі стола 3 дві) 

і ставлять дві повні чарки: — одна з водою, друга з горілкою. — „Як 



389 

прийде душенька, то напєть ся“, — кажуть. Ранком завжде одна чарка 

бував неповна. 

На запитана, яку чарку найбільше надпивають „душеньки", мені 

відповідали, що „з горілкою"... Ранїйш ставили в труну чоловіків го¬ 

рілку в пляшпї і люльку з калиткою. Тепер цього пе роблять... Ви¬ 

вело ся... 

Записав 1911 р. А. Богдан Сокольський. 

XVIII. Похоронні звичаї й обряди в м. Паволочі, Сквирського повіта, 

Київської ґубернїї. 

І. 

Коли умре людина, зодягають її на смерть так: 

Чоловіка одягають у сорочку, штани і пояс, а ноги обвивають у на¬ 

мітку із серпанку, або надівають панчохи, що куплять їх у місті. У руки 
дають хрестик з воску або в кого е, то і деревляппп, та свічечку. 

На парубка теж сорочку одягають, чорні штани, гарну жилетку, що 
часто парошно шиють; ноги теж завивають у намітку, або панчохи. 

Дівку хороше вбирають у квітки; наплетуть віночків з золотого 
паперу та дроту тай від ніг до голови кругом неї вінок зроблять. її 
вберуть хороше в сорочку, спідницю чорну та в хвартух хороший ро¬ 

жевий. Жінці ж на голову надівають або каптур або хустку. 

Кладуть мерця великого на лавці до образів головою, а дитинку, 

як її ще году нима, на столі, бо воно манене і так доладніше. Кладуть 
у труну з соснових дощок на подушці з перкалю, котру набивають сї- 

ном. Кругом кладуть васильки та руту. 

Плачуть, як людина умирає, але щоб душа одійшла спокійно, то 

більше виходять із хати. Як хто умирає, то не так дивить ся та тяжко 

дихає. 

ЬІебіщика обмивають водою, а воду впливають в ямку під лїсою, де 

люди не ходять, щоб часом не напала жовтяниця. 

Солому після мертвого кладуть у грубу; одежу поскидають та по¬ 

перуть па річці. 
Трупу роблять із соснових дощок найбільше; і роблять тоді', як 

умре, і в почі і рано. Дають столярові за те хліб і хусточку (за 2 злоті 

найбільш) та погобідать; грошпй ніде не дають. 

Ті, що приходять у хату, то Богу помолять ся та привітають ся 

і прощають ся з мертвим; цілують у руки і ноги. 

Як ночує з пятпацять або й більш бабів, а хтось читає, то слу- 

хають-слухають, а далі заведуть балачку. Нараз набере одна водп в рот 
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і прискає межи очп тій, що дрімає: то проти те сон. Дають вечерать 
і по чарцї. Опісля знов згодом їдна потягає другу за йогу по хаті, або 
хлюпає водою. А відтак знов дають по чарці і закуски, чп там капусти, 

чи огірка, що-пебудь, як побачать, що зпов дрімають. Розказують теж, 

як то колись було за цара Добка, про панщину, а той, що читає — то 

читає собі. 

Як бувають чоловіки, то вкладають тіло до трупи. Коли людина 
помирає, а здужає ще, то дітей і онуків хлібом поблагословить і ио- 

прощаїть ся. 
Часом стукають домовиною о поріг, як ії виносять. Те ж кидають 

до неї два гроші. Дають хустки до труни трудящим і но хлїбові. 
Хлопці несуть хлопця, а дівки дівку, а понадто везуть небі тика на 

возї ківьми, бо волів нема у Наволочі; вже сливе зовсім виведись. 
Копають яму чоловіки; за те дають їм хліб і хустку. 

До девяти днів ве годить ся також мастить, прясти і шить, ні 

прать. Тра в дома сидіти. 

По похороні ставлять на вікно, або на покуті склянку води — ча¬ 

сом трошки меду, паланичку і свічечку. Опісля молять ся Богу, гасять 

світло та лягають спать. 
Як нехрещепе умре, то літає як пташка та кричить: „Хрпстп мине, 

хрпстп мине!“ То що-небудь пприхристшь та покласти, то воно візьме. 
Як умерла у чоловіка жінка, то діти йому кажуть, що до нас ходе 

мати і ськає иас: дає сорочки. Той чоловік не вірив. Так вона три дні 
ходила, діти ськала, давала сорочка. А па читверту ніч як прийшла, 

він ліг коло дїтий; тоді вона його як ударила, то така йому шишка на¬ 

бігла! І він уже вірив. Більш вона вже не прийшла. 

Записав літом 1901) року, Петро Брояковсокиії. 

II. 

Голос ї н я з Київщини. 

За батьком: 

318. Ой таточку мій, а кудиж ви вибераєтесь? А на шож ви пас 
кидаєте? А ми жеж малесенькі, відкиж ми вае будемо виглядати? Про¬ 

стії, мої таточку, може ми вас недоглянули? Чом жеж ви нас не поді¬ 

лили своїм добром ? А мпж думали, що вп пас діждете віддавати, а ви 
так скоро захтїлп вмирати. На шож ви нас покинули таких сиріт мале¬ 

сеньких! Ой таточку мої,' як я із вами у моле ходила, вп горали, а я 
поганяла, вп сіяли, а я волочила. Ой таточку мій, як вп живі були, то 

ви мене на гуляея пускали куда небудь і за дружку, то пустите мене. 

Куди я захочу, то піду, а тепер уже минї такої роскоші не буде. А те- 
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пер уже я ви піду, бо батько у мене не рідний. А тепер мене бют та 
лают, а я все свого батенька спогадаю. 

За батьком: 

319. Татку паш, горшку, на шо ьв вас манепькпх покинули? Хто 
пас дожидати буде, хто нам буде горатп, хто нам буде молотитп, хто нам 

буде косити, хто нас буде віддавати та женити і хто пас до путя по- 

доводить? С. Ропотуха. 

Убитому батьковії. 

320. Ой батпчку ти мій, батичку, де я вас побачила? Ои Боже-ж 

мій, Боже! Порізали вас, мій батичку, лржптє-ж на сирі земли, чом же 
вам хоть дожити не дали? Ой Боже-ж, мій батечку, шо ви кому зробили, 

шо зарізали вас так немилосерлно? Батичку мій, голубчику, вн-ж до¬ 

бренькі були, з своего садочку грушку та яблучко давали. 

За сипом, якого в млипї убило колесо. 

321. Ой Боже-ж мій, Боже, якаж твоя хатиночка невесела! Чогож 
тобі, моя дитиночко, захтїло ся? А ти-ж мучіне яке! А яж, мій сппочку, 
не патїялась на тебе, що тебе така смерть посїтпть. Ой робітнику мій, 
дитиночко моя, а тиж гроші заробляв, та минї, моя дитиночко, давав. 
А хтож тепер буде заробляти, та минї до помочи ставати? Ой, Боже 
мій, Боже, дитиночко моя! Я думала-ж тебе навчити, щоб ти свій хліб 
мав, щоб ти другим в руки не заглядав. А щоб я була інала, то я б 

тебе була, мій синочку, нїколпб не послала. 

За донькою: 

322. Дочко моя, доченько, чи тобі світ надокучив, чого ти па мене 

розгнівала ся? Чи я тобі водички не дала, чи я тобі їсти не дала? Чого 
ти захтїла таку хату, темну та смутну! С. Ропотуха. 

За дитиною: 

323. Ой дитиночко моя, соловейку мій. Куди ж то ти вибераєш ся, 
ше й на проти иочп? І прости минї, може я тебе, моя дитиночко, не 

доглянула. І там з своїми родичами повстрічай ся. Коли я тебе бачити 
буду? Ой дїточки, доки я вас ховати буду? А людям радість, а я бідна 
плачу все, та тонкую за своїми діточками! Лучче-б уже я стара умерла; 

я стара, не здужающа, нехай бп я вмерла, а діточки молоді жили! 

Записав Давило ІЦербазівський, учитель Гімназії. 
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XIX. Похоронні звичаї й обряди в селі Прохорах, Борзенського пов., 

Чернигівськоі і'убернїї. 

Знакам, що віщують смерть, селяне в Прохорах здебільше надають 

велике значінє. Найбільш характерними знаками, що віщують смерть, 

являють ся сни, що снять ся переважно комунебудь з семї помираючого, 

або кому з його близьких родичів. При чому сни, за котрими йде 

смерть людини, про котру або про двір котрої снило ся, взивають ся 

найбільш правдивими: 

1. Про дим. 2. Про випадене зуба. 3. Про нову постройку. 4. Про 

збиране когось у подорож і 5. Про розвалене стелї в хатї. 

Наведу тут зміст снів, що снились Марії Коломийченковій перед 

смертю її дружини Йовдокима, що помер в 1898 році' на сороковому 
роцї його житя. За рік до його смерти прпснпв ся сон про дим 

в хазяйстві помираючого: 

Повдоким і Марія відкилясь підходячи до свого двору, побачили 

у ньому великий густий дим так, що не видно було і будинку. Щоб ви¬ 

тягти з будинку скриню, обоє кинулись до воріт. Як тілько Повдоким 
підбіг до них, то вони сами собою розчинили ся і пропустивши його 
у двір, зараз же зачинили ся, не пропустивши Марії. Не дивлячись на 
те, що жінка голосно перед ворітьми плакала, ворота не розчинили ся 

і Йовдокпм не вийшов. 

Після сього сну через який час приснпв ся Марії сон про ви¬ 

палене зуба: 

З правого боку в ротї випав у неї кутний зуб і пішло з рота після 

того дуже богато кровп. Але зуб зовсім не болів. 

Коли помре людина не в семї, а в рідні, то сей сон має варіацію 
схожу з тією, котру мав сон у Марії перед смертю її дядька Омелька, 

05 років, що вбив ся у млипї на весну. Приснилось так: 

З правого боку випав кутний зуб у Марії, при чому кров з рота 

не пішла зовсім. І не болів той зуб. 

За два місяці до смерти чоловіка Марії приснпв ся сон про 

нову будівлю: 

Сказали люде, що в Марії та Йовдокима буде ставлятись новий 

дім. Не зважаючи на Марііну неохоту будувати той дім, майстри все 

таки його будували, що дуже Марію налякало. 

Тому, що семя Коломсйченків була з як найкращих відносинах 

з українською письменницею Ганною Барвінок, що од с. Прохорів кож- 

дого ліга проживала за 25 верстов і котра дуже любила Коломийченків, 
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перед смертю сїєї письменниці, за два днї до смерти, тоб то 21 липня, 

1911 року Марії приснив ся сон про нові ворота: 

Перед нею виросло двоє високих нових воріт. 

Символ сього сну Марія пояснила так: Двоє воріт натякають со¬ 

бою дві могили, — одну Пантелеймона Кулїша, а другу Олександри 
Кулїшевої; відомо, що обидві сї могили находять ся на хуторі Кулішівці, 
під Борзною поруч одна другої. 

Незадовго до'Йовдокимової смертп Марії приснилось, як Йовдоким 
впбираєть ся в дорогу: 

Вія збираєть ся їхати на переселене, на далекий степ. Марія-ж 
залишаєте ся дома. ІІід сїнп підїхав віз і па його сїв Йовдоким і поїхав 

з двору. Марія троха провела воза і потім, плачучи, вернулась до дому. 

За три дні до Йовдокимової смерти у сні Марії уявилось, що п р о- 

вадюєть ся стеля: 

Середина стелї з великим гуркотом впала на поміст і па місці стелї 
видно було велику, дуже темну і забруднену дірку. 

Особливо важне значінє падаєть ся тим снам, що снять ся перед 
досвітом. 

Віщують смерть такі пригоди. 

1. Ятел стукає дзюбом в угод хати з надвору. 

2. Собака виє під вікном хати. 

3. У дворі співає курка. 

Сї прикмети віщують не тільки одну смерть, але і взагалі зміну 
до гіршого в житї сені, в котрій була якась з сїх пригод. Селяне вірять 
їм, бо примітки що до правдивости їх мають чимало за собою доказів. 

Прочуваючи щось недобре в тому дворі, де впє собака-або співає 
курка, люде старають ся вигнати з свого двора віщуна нещастя, гада¬ 

ючи, що з виходом його, не буде і нещастя. 

Часто за хазяїном тужить худоба: 

Коли вмер Йовдоким, у вечері один з волів Йовдокимової худоби 
довго мукав перед окном кімнати, де лежав Йовдоким. Теж саме було 
і на другий день підчас прогону. 

Недовго до своєї смертп умираючий переважно просить перенести 
ного до долу; на землі чи на помості (коли він є в хатї) стелять со¬ 

ломи, накривають її рядном і на таку постіль обережно кладуть умира¬ 

ючого, котрий тут і помирає. 

Б присутности помираючого по змозі мусить бути вся його семя. 

Щоб душа його відійшла в спокою, сидять і стоять перед поми¬ 

раючим тихо, навіть не плачучи в голос; перед останніми зітханями 
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помираючого Йому в руки вкладають воскову запалену свічку; зараз же 
після смертп над мерцем і по всій хаті хто небудь з ного семї кадить 
ладаном. 

Тому, що сї обряди мусять викопатись обовязково, свічки і кадиль¬ 

ниця 8 ладаном заготовляють ся заздалегідь і впродовж останніх днів 
помираючого находять ся на похватному місці. 

Скоро після смерти людини закликають одну чи кількох баб — 

„рядїльниць0 для того, щоб вони нрядпли небіжчика. „Ря дільниці11 мер¬ 

ця обмивають у теплій воді, надівають на його біле плате, розчісують, 
обтирають і т. п. 

Волу, в котрій обмивали мерця, впливають на двір. 

Нігті' і волосе не заховують ся, а разом з водою викидають ся. 

Поверх білого платя надівають як найчистїпшу одежу; часто на 
випадок смертп шиють і нову, похожу на ту, в котрій небіжчик ходив 
за свого житя. В руки мерця вкладають восковий хрест. 

Ізряженого покійника кладуть головою до ікон: малолітнього — 

на столі, а дорослих на лаві з приставленим до неї ослоном. ІІідстелю- 

ють рядна; під голову кладуть подушку, або роблять для того з сіна 
туфлячок. У головах покійника заііалюеть ся свічка. Встром.тюєть ся 
вона у гладишку, куди перед тим насипаєть ся жито. До більш заможних 

людей приносить ся з церкви ставник, на котрому запалюють велику 
свічку. На столі в мисці становить ся канун, що робить ся з бубликів, 

меду і води. Біля миски з кануном лежить впзка бубликів, котриии по- 

повняєть ся канун. Кануна одвідуюіь усі, хто приходить до мерця. 

Померлу жінку одягають у білу (невишивану) сорочку, спідницю 
і корсертку з матерії темних барв; ногп обмотують наміткою. Наміткою-ж 
покривають і все тіло, — всім мерцям. Голову жінки завязують хусткою, 

а на голову дівчині або дівці кладуть — літом вінок, а зимою — цвіток. 

Чоловіка, жінку і дїтий, ховаючи, несуть чоловіки; дївку-ж не¬ 

суть дівки. 

Знайомі майстри труну роблять безплатно, з дебелих дощок. Ро¬ 

блять труну і конають яму зараз після смерти людини. Майстрам і ко¬ 

пачам дають обідать, частуючи горілкою. 

Рядїльпицям і тим, хто несе мерця, дають хустки своєї роботи. 

Рідню иомершого про його смерть звіщають через когось з своєї 
семї або і через чужого. Сторонніх людей умисно не звіщаєть ся. 

Сторонні люде, узнавши про смерть одного з своїх селян, прихо¬ 

дять до хати небіжчика, а вступивши до неї, хрестять ся, і не вітаючись 
підходять близше до тіла. Потім вони тихо розпитують родину небіжчика 

про смерть і хоробу, про останні часи в житю покійника і пригадують 
його добрі діла. 
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Вступ мають до хати всї з ранку і до вечора. Ті, що приходять 
до тіла нокіпиика, часта плачуть, але пе приплакують (голосять). ІІри- 

плакує-ж хтось з домашніх небіжчика. Приплакують найбільше підчас 
пробувана в хаті когось з сторонніх. Вся родина небіжчика стараеть ся 

бути увесь час біля його тіла, — старші — стоячи, а діти — сидячи 

у головах небіжчика. 

Впродовж усього часу, коли в хаті лежить покійник, в день і в ночі 
читаєть ся псавтир. Читає хтось, коли вміє, з рідні, або стороння лю¬ 

дина, котру для того наймають, платячп йому грішми і білою полотняною 

хусткою з червоною стрічкою. 

Ніч пересиджує над мерцем рідня і знайомі, балакають тоді про 
річи звичайні повсякчасним балачкам: про хазяйство, врожаї, ріжиі при¬ 

годи. Коли збереть ся багато людей, то сидять вони иа долівці, укри¬ 

тій соломою. Там же вони і вечеряють. Вечеряють о иівночи. Вечеря¬ 

ють звичайну страву, зварену у вечері: юшку, кашу, кисіль; для сього 
печуть сі-і паляниці. За вечерою пють горілку, згадуючи про покійника. 
Частують старші з хазяїнів. В ночі не плачуть і не співають пінних 
пісепь. Взагалі утворюєть ся картина смутку. До дому розходять ся 
з „над тіла" досвітком. Впродовж ночп „над тілом" ніхто, крім малих 

дітей, не спить. 

Похорони старшої людини відбувають ся на третій день її смертп, 
а молодшої — на другий. З покійником люде пращають ся тоді, коли 
за ним прийдуть уже з процесією і в хатї править ся панахида, і Нрощанє 

з покійником складаєть ся з того, що йому цілують руки, а инодї і лоб. 

Тіло до труни вкладають чоловіки найблизші до покійника. До трупи 
кладуть ікоау, котру перед тим беруть із судника і ставлять у головах.. 

Ікона кладеть ся в кожну труну обовязково. 

Крім того на дао труна під тіло небіжчика кладуть копійку, а з боку 
кладуть инодї шапку і палицю. Се було покладено і в домовиау Пан¬ 

телеймона Кулїша. Робить ся се для того, щоби підчас „загального во- 

скресеня" людина хутко могла зібрати ся в дорогу. 

Підчас виносу з хати мерця посипає хтось із жінок через поріг 

у сїни — житом. 

Несуть труну чоловіки близькі до покійника. У дворі роздають їм 
хустки і вони повязують їх у себе хто на руці, а хто па марах, чи 

на хресті. 
Процесія йде в такому порядку: попереду несуть хрест і мари* 

потім віко, за віком йде півча і піп, а після сього несуть труну, за ко¬ 

трою йдуть люде, при чому найблпзше до труни йде рідня покійника» 

В дорозі' рідня приплакує. По заду всієї процесії на возї, запряженому 
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кобилою або волами, везуть повий дубовий хрест, зроблений одночасно 

з труною. 

Плата за похорон понови платить ся по договору: найменше пла¬ 

тить ся 3 карб.; число, що показує, кілько раз треба в дорозі до гробовища 
читати євангелію, залежить теж од умови з попом, а значить і од плати. 

Взагалі' парадність похорону виключно залежить од плати попови. Коли 
плата гарна, то покійника перед тим, як нести на гробовище, заносять 

ще до церкви, де править ся панахида; крім того за окрему плату да¬ 

ють ся з церкви нові мари, співає церковна півча і т. и. Коли-ж хоро¬ 

нять, як звичайно, селянина, то труну проводить один пін, часто і без 

дяка, з кількома старими марами. 

В могилу на невакопану ще труну кидають землю; піп кидає за¬ 

ступом, а люде руками; зараз після попа кидає пайріднїйшпй покій- 

никови. 

Хрест чотпроконешннй ставлять підчас закидапя могили у головах, 
то б то па східному кінці могили. 

Після похорону всі', хто ховав покійника, йдуть „па обід“, де-кого 
з людей кличуть, більшість же йде по звичаю некликаною. 

Рідня покійпика в дні похорону не робить ніякої важкої роботи. 

ІІідчас похорону свічку гасять зараз після виносу тіла з хати; 

коли вертають ся з гробовища, її знов засвічують. 

За труною першої дитини, щоб не вмирали другі діти, мати на 
гробовище пе йде, а проводить труну тілько до воріт. 

Після похорону покійника для поживи його душі на окнї в хаті, 

біля котрого лежав мерлець, блпзше до покутня ставлять чарку з водою. 

Ставить її яка-небудь бабуся примовляючи: „Нехай же його душенька 

прилетить і випє цюю капелиночку“. 

На третій день після похорону ставлять ся „третини". В сей день 
у церкві служить ся панахида над трьома иалянпцямп і чаркою з медом, 

котрі залишають ся в церкві на користь попа, дяка та паламаря. Після 

панахиди „обіду“ не буває. 

На девятпп день таким же чином, як і „третини" одбувають ся 

„девятини". 

Тому що душа небіжчика на протязі сорока день після смерти літає 
„но митарствах" на землі, то люде роблять ріжиі заходи ік тому, щоб 
їй легше жилось на землі, а потім безборонно зійти на небо. Для того 

впродовж 40 днів у хатї помершого читаєгь ся нсавтнр. Люде уявляють 
собі ріжиі підходящі до земного житя обставини, при котрих душа ясно 

невидима для пас, жиє поміж ними. Так уявляють собі, що душа після 
того, як залишить тіло людини, иеретворяєть ся у якого-иебудь жучка, 

комахи або птички. Тому, коли в хаті після смерти людини почуваєгь 
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ся гудїнє жука або комахи, абож у хату влїтае якась птиця, то рідня 
небіжчика, маючи па увазі, що то прилетіла душа покійника, притихає 
в своїх розмовах і з напружепєм слідкує за кожним рухом „душі". 

На сороковий день, коли душі наступає час оставляти землю і пе¬ 

реходити на небо, відбувають ся „сорочини". 

Обрядовість „сорочин" містить ся в тому, що ранком у церкві 
служить ся панахида, після котрої відбуваєть ся „обід". 

Впродовж цілого року рідня покійника молить ся за кращу буду- 

чину його душі. Тому відбувають ся ще „півроковвни" з „обідом" і „ро¬ 

ковини" з „обідом". 

„Обіди" на селі' являють ся справжнім святом. Там істнує відомий 
гурт людий, що ие пропускає ані одного обіду; топ гурт стежить за 

часом їх і являєть ся постійним членом, зовсім непрошеним, кожного 
„обіду". Крім сього гурту людей прибуває па обід також рідня небіж¬ 

чика. Для приготуваня страви для обіду закликаєть ся кілька жінок- 

сусїдок, що вважають своїм обовязком допомагати па обіді безплатно. 

Поминають покійників іще в дні: в о сени в три суботи, — . 

1) в Дмптрову, поминальну суботу; 2) в Кузьмину, поминальну суботу; 

3) в Мпхайлову, поминальну суботу. Весною: 4) в перву суботу, Хве- 

дорову, на Великий піст; 5) після Иасхн, на другій неділі, Хоминій, 

відбувають ся поминки на гробовищі, у вівторок і 6) в Клечалну суботу. 

Найбільшими поминками уважають ся поминки на „проводи", на 
Хоашному тижні. Тоді у вівторок люде з усього села приходять па гро¬ 

бовище і кожна родина устроює на могилі близької їй людини поминки. 

Поминки складають ся з поминана попом пад сією могилою іменп не¬ 

біжчика і з обіду, підчас котрого дітям та старцям роздає рідня ріжні 

„гостинці". Цілий день „на проводи* в селян йде на гулянку. 

На Голодну кутю (перед Різдвом) підчас вечері теж заведено зви¬ 

чай споминать рідних небіжчиків. 

Селяне богато розказують оповідань про житє мерців після того, 

як людина вже померла. 

Розглядаючи оповіданя всі разом виявляєть ся, що по ним мерці 
ходять по землі тілько в іючи, при чому улюбленими місцями їх буває 

гробовище та цвинтар. В тому виді, в якому людина живе справжнім 
жител, мерці ніколи не показуються людям: переважно вони перетворю¬ 

ють ся у якусь меншу звірин}'. Досить часто од тої чи иншої бабусі на 
селі’ можна почути таке: „На оттій то могилці продовбаио нору, я оце 
ходила на гробовище і заступом закидала ту нору, тоб то по уявлепю 

такої бабусі виходить, що мерлець вилазить на світ зі своєї могили через 
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норп, а потій ходить по землі до самого досвітка. Темні селяне в біль¬ 

шати вірять переказам про нічиє ходжене мерців по землі', а тому і бо- 

ять ся по ночи ходити там, де по переказам, бувають мерці, а саме: 

на гробовищі, на цвинтарі, в руїнах будинків. 

Нехрещених дітей після їх смерти ховають по садах. Такі дїтп 

перекидають ся в русалок. Русалки ховають ся по болотах (у очереті), 
садах, гаях і иншпх незаселепих людьми та захищених місцях. Та ди¬ 

тина, що помирає нехрещеною, несе з собою па той світ великий гріх. 

Днем, присвяченим русалкам, являєть ся сухий ч е т в е р (на зеленій 
неділі'). В сей день дівки одягають ся в празникову червону одежу, на 
шию чіпляють богато иамиста і потім по дві або три разом ходять по 

селі з кутка на куток, при чому впродовж такого ходженя руки у них 

бувають звязані в пальцях і підняті високо над головою; руки перевя- 

заиі червоною хусткою. Кожному стрічному такі „русалки“ кланяють ся 
низько. Ходжеиє се буває тілько в день. 

Тому, що одягнутись русалкою, потрібує чималих, як для селян, 

видатків (на червоне убране), то русалок у сухий четвер по селу ходить 
тілько кілька душ, а тому їяи дуже цікавлять ся селяне, а дїтп ходять 
за ними величезними натовпами. Останніми часами в селі' Прохорах у су¬ 

хий четвер русалки вже не ходять. Марія Коломпйченкова їх зазнає ще 
за свого дївованя (біля 1880 року). 

Потоплеииків, повісельнпків і самоубипцїв на селі ховають у рові, 
котрим обкопане гробовище. По переказам селян, вони йдуть просто 
в пекло, — за те, що загубили свої душі. їх також і не поминають. 

Зап. від Марії Кодоипйчепкової. 

Г 0 І О с ї п Я. 

Звичай голосити по померших у селі Прохорах дуже розповсюдже¬ 

ний. Голосять за кожним небіжчиком, не зважаючи на його вік і на його 
відпошенє до голосїльницї. Напчастїїше ж по покійнику голосять жінки 
і дівки йому найрідвїоші. Приплакуване розпочинаєгь ся зараз же після 
смерти людини, прп чому ніякої черги не установлюєть ся. Приплаку¬ 

вати може пе тілько хтось з рідні небіжчика, але й людина хоч трохи 

знайома з небіжчиком ; мужчини теж приплакують. Приплакувати в один 
і той же час можуть по дві, гри і більше жінок. Найманих при плануваль¬ 

ниць не буває. Тексти приплакувань завжди бувають оріґінальиі, бо вони 
придумують ся тут же, в час самого приплакувана. 

Навчають ся приплакувати за молодих літ тоді, як бувають па 
похороні, де слухають тексти і виголошувань самих приплакувань. Жінка, 

що гарно приплакує, па селі входить у славу і до приплакувань такої 
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жінки прислухають ея дуже уважно, навчаючись од неї складати тексти 
і надавати до них відповідні інтонації. 

Гарна голосїльниця завжди сильно схвильовуе всіх присутніх своїм 
голосїням і тому підчас того голосївя в хатї відб}ваєть ся великий плач 
усїх прпсутних. Навпаки, невдала голосїльниця може викликати у при¬ 

сутніх і сміх. Тому що приплакуване робить честь голосїльпицї, а також 

тому, що воно зворушує людські нерви, силкують ся приплакувати над 

кожним покійником і тому кожна дівка чи жінка вважає за необхідне 
спробувати своїх здібностей на полі' голосїня. А через те инколи одбу¬ 

вають ся і досить невдалі виступи. Наприклад, дівка Оксеня, 18 років, 

що найкраще співала па улицї, почала голосити по своїй невістці. Люде 

сподівались почути од неї гарне голосїнє, але замість того вони почули : 

„Невісточко, моя голубочко, куди ти од нас убираєш ся... Єй Богу, но 
знаю, що далі казать, навчіть мене“ !.. 

Невміпє приплакувати вважаєть ся соромом для жінки; про жінку, 

що не вміє приплакувати, говорять з неповагою. 

Приплакувана построюють ся прозою. 

Людям більш подобаєть голоснїйше і довше приплакувана. Припла¬ 

кують тому, що покійника жалко. 

Голосять з перервами на протязі всього часу, коли в хатї лежить 
небіжчик. 

Найбільше голосїня буває підчас виносу труни з хати і двору, 

а також, коли труну упускають в яму. 

На поминках приплакувана не буває. 

Не приплакують і після заходу сонця: „гріх“ те робити. 

Жартовливпх приплакувань не буває. 

Тексти приплакувань. 

Хлопець 12-ти років по батькови приплакує: 

324. „Мій батенько, мій соловеєчко, ой на щож ви мене покинули? 

Як я тепер житиму, як я горюватиму? Да в чужих хлопців батеньки 

будуть, а у мене батенька не буде. Да я вийду до возів, да я вийду 
до плугів, да я не знатиму, як вози завертать і ярма наривать. Да я 
вийду із двора, да чужиї батьки йтимуть: Да чужиї батьки, да ідіть 

мені покажіте. Да чужиї батьки не зайшли, дай нойшли. І війшов же я 
до возів, до плугів: Ой як я житиму, як я розпоряджатимусь? Чи минї 

утопить ся? Чи минї удавить ся? Чи як минї жити тепер? 
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Марія приплакує за своїм батьком 75 р. Пантенієм 
в 1898 р.: 

325. Ой батеньку, мій рідненький, ми жили з вами, ми добро при¬ 

пали; тепер же ви все покинули і мене покидаєте. Колиж ви до мене 
в гостеньки прийдете: чи ви на Рожество, чи ви па Паску. Да прийдіть 

же, мій батеньку, і приведіть мого хазяїна Иовдокима. Да подивіть ся 
ви на мене, як я тут розпоряжатимусь. Роснорядки мої гіркії. 

Дівчина Мінодора 18-ти років приплакує по 
матері У с т ї: 

326. Ой, матюнько, моя утюнко, як же я тепер без вас житиму ? 

Як же я тепер без вас горюватиму? Як же я вас забуватиму? Як я 
розпоряжатимусь? Да в чужих дївочок матюнки будуть, а у мене матюнки 
не буде. Відкп, матюнко, мені вас визирати? Відкп, матюнко, мені вас 

дожидати? Да буде зозуля кувати, я буду зазулї питати: Чи не бачили 
моєї матюнки? А зозуля кує, дай не бачила. 

Марія приплакує за своєю матерю 74 р. Оришкою 
в 1898 р.: 

327. Матюнко наша старенькая, коли ж ви до нас прийдете? Чи 
ви прийдете, чи приїдете? Чи відкп мпнї вас визирати? Да скажіть же 
ми, матюнко, скажіть ви, рідная, коли ви прибудете. Да я буду за во- 

ротечками стояти і вас дожидати. Да я буду воротечка одчиняти і коло 
окопдя сидіти і вас визирати. 

Марія приплакує за своєю свекрухою Лїкерою 73 р., 

великою нянидею, в 1908 р.: 

328. Ой матюнко, матюнко, на що ти свого дідуня кидаєш? Хто 

йому топитиме, хто йому варитиме? Хто йому сорочку пратиме? І хто 
йому в неділю даватиме? Хто йому напряде і хто йому пошиє? Да йому 

буде у жизнї смутно і скушно. Да приходь же ти, матюнко, хоч не ча¬ 

сто до його. 

По своєму чоловіку Йовдокпму приплакує його жінка 

Марія в 1905 р.: 

329. „Як же я житиму, як же я горюватиму без тебе? Да чужі 
хазяїни їхатимуть із плугами орати, а я вийду за ворота, тай буду ди- 

вить ся; а мої плуги да і* двора не виїзжають, і мої плуги, і мої вози. 

Да чужі хазяїни із косами йтимуть, а я вийду за ворота та буду 
хавяїнів просити: „Ой, чужі хазяїни, прийдіть мпнї покосити; прийдіть 
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нпаї повозити". А вони пошли тай не дивлять ся. А йдуть другпї, то 
я й їх прошу: „Ой прийдіть, хазяїни, і покосіте і повозіте минї“. Ношлп 
й тиї хазяїни. Осталось моє і пекошене; осталось моє і невожене. 

Ой я й увійшла дай'у хату. Ой сіл аж я дай иа ослоні. Підпер¬ 

лая: я да під щоку руку, да гірко же я дай заплакала. Як я теиер да 

житиму? Як я тепер дай порядкуватиму? 

II о чоло віці жінка (питий варіант). 

330. Хазяїне мій дорогий, я за тобою живучи дай одцарствувала, 

й одцарствувала й одпанствувала. Як же я тепер житиму? Як же я те¬ 

пер горюватиму? Да колиж ти до пае у гості прибудеш тепер? Да від- 

киль же мипї тебе визирати? Чи з за густих ліз, чи з-за бистрих від, 

чи з-за високих гір? І колиж мит тепер тебе дожидати? Да я встапу 

рано у неділеньку да п сяду я коло оконечка да й буду я дивитись, 

чи не прийде мій хазяїп? Да сиділа ж я дай коло окопечка, дай диви¬ 

лась я дай у вікоиечко: Чужі хазяїни йдуть, а мого й не має. Да я пптаю 
чужих хазяїнів: Чи не бачплп вп мого да хазяїна? А вони дай одказу¬ 

вали: „Дай не бачплп!" 

Жінка Олена ЗО р. приплакує за своїм чоловіком, Олек¬ 

сієм Цупруном, котрого в ночі убпто на улпцї колом. 

Плаче в топ час, коли трун ще не зряженпй лежить 
у сінях. 

331. Да люде по степах, да люде по домах, да люде по Амурах, 

да такої смертоньки нікому пе має, як тобі є. Сини мої дорогпї, а ви 
в мене малиї, як ви житимете? Да вп не думали, що вам орати, да ви 

пе думали, що вам сіяти. Да вп не знаєте, як коло волів ходити. Да вп 
не знаєте, як плуги ладити. Да ви підете в м.іпн, дай млппа не повер¬ 

нете, дай ми будемо з вами без муки сидіти. На щож тп нас, хазяїне, 

покинув? І па що тн нас запечалив? і па що ти так заскорбпв? І на 
щож тп тепер нас так розорив? До которого минї сппочка тепер при¬ 

падати ? Которому синочку тепер годити? 

II о молодій жіпцї II а ран ці 25 р. приплакує її зовиця 
Тетяна 20 р. 

332. Ой невісточко, на що ти свою дружину такою молодою поки¬ 

нула? Да він же тебе жалував у жпзнї. І деж він тепер найде таку, 
як ти в його була? Да запечалилаж тп його і заскорбпла тн його. Да 
вій тепер куди йде, дай пе знає куди. Да він тепер закошлав ся, да він 

тепер задумав ся, да він куди йде, дай не бачить куди. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXI. 26 
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Марія приплакує за своїм сином 5 р. Мнтрохваном, що 
помер на скарлатину. 

333. Ой синочок, мій соколичок, да я ж тебе жалувала, — дай 
не вжалувала. 

Хтож тебе так буде жалувати? Хто тебе так буде пригортати? 

і хто тебе так буде укривати? (Звертаючись до померлої матерп Орпшкп): 

Матюнко моя рідная, стрічай мого сипочка. Оддаю я, матюнко, 

до тебе свого синочка. Прибирай же ти йому містечко і прогортай ти 

його до себе. І пригортай же, і прикривай же... і жалуй же... 

Марія приплакує за своєю дочкою 11 р. Ганиою, що по¬ 

мерла на сухоти. За свого житя Ганна була дуже співуча. 

334. Ой утюнко, моя голубонько, да я тебе до дохторів да я тебе 
до хвершалів да нїщож не помогли пї дохторі, пї хвершали. Ой Ган- 

ночко, моя донечко, як же я без тебе житиму? Як я тебе забуватиму. 
Да я твою одежу возьму, да я все запечалю ся. Да я твої чоботкп пе¬ 

реставлю, да я все і вдавлю ся. Колиж ти до мене в гостеньки прийдеш? 

Коли минї тебе дожидати? чи минї в день? чи в ночі? Да яж, як у 
день, буду кватирочку одчиняти і тебе визирати. А як у ночі, то я буду 

над світлом сидіти і двері одчиняти. 

Марія приплакує за своєю однорічною онукою 
Оксаною. 

335. Онуко моя малюеенькая, жалував тебе батько, жалувала тебе 
мати. Покинулаж ти свого батенька, покинула ти свою матюнку. Да вони 
за тобою скучатимуть і других питатимуть: „Де наша донечка? Чи вона 
в лісочку, чи вона в садочку, чи вона на ставочку ? І відкпль визирать 

нам, і відкіль виглядать нам, і відкиль дожидать нам? 

Мати по дітях плаче, як усї вони повмирають. 

(Так плакала Павелкова Йовдоха 40 р. за четверпма дітьми, що повми¬ 

рали в одии тиждень на скарлятину). 

336. Ой діточки мої, квіточки! Ой чого ж ви мене дай запечалили? 

Да ви сильно мене дай заскорбили. Да я пойду в комору, дай не знаю 
за чим. І війду я у хату, дай нічого не внесу. Ой, діточки мої, чи ви 
за водою пішли? Ой, діточки мої, чи ви за гори зайшли? Ой, відки 
минї вас визирати? Ой, відки минї вас дожидати? Чи ви до мене чов¬ 

ником припливете? Да я буду вас, дїточки, стрічать, да я буду вам 
дверечки одчинять. 
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Так Марія мала приплакувати над тілом Олександри 
Кулїшевої, 83 р. Не приплакувала тому, що спізнилась на похорон. 

337. Ой наша добродійко, наша добрая, наша годная. Да тиж була 
усім добрая, да тиж була усім годная. Да тиж сама жила, як зазуля на 
дереві. Да в тебе ні синочків рідних не було, да в тебе ні донечок 

рідних не було, да й усе у тебе чужа чужина. Да коли чужий сип тобі 
добре було скаже, дак ти було його сином назовеш. Да нікому по тобі 

постарати ся і вїкому по тобі да поклопотати ся. Да зійшлась чужа 
чужина, да зійшли ся чужі синочки. Да вони поклопоталп, да вони тебе 
гарно й заховали. 

Записав Федір Коломийченко, студент університету. 

XX. Похоронні звичаї й обряди в селі Шебекинї, Білгородського пов., 
Курської Губернії. 

Кому нарпчпно скоро вмерти, то йому пи за довго до сіерти ни- 

примінно шо вибудь подасть вістку. Часто бува, шо той, хто мусе уми¬ 

рать, баче сон, котрий придвіща, шо він довжин розстать ся з цим 

світом. ІІпрпд смертю снить ся, будьто він з покійним батьком або дідом 
построяв хату і обзавівсь хазяйством. І як будьто його дід звав до себе 
жить і сказав йому, шо ти скоро перейдиш до мене жить. Сама вірна 
прикмета у сні бува ось яка: Як кому приспить ся, шо у його випав 
зуб біз болі, то значить, умре знакомий або дальній родич. А як при¬ 

спить ся, шо випав зуб з впликого болю, то значить, умре близький 
родич, котрого буде дуже жаль: чоловік або жінка, брат або систра. 

А як присепть ся, шо зуб випав з виликого болю і з кровю, то значить, 

умре своя рідна дитина, а як такий сон побаче дигппа, то значить, 

умре батько або мати. Як приснить ся, шо зуб випав в правого боку, 

то умре хто ппбудь мужського полу, а як випаде з лівого боку, то умре 

хто нпбудь з жевщпн. А як приспить ся, шо випаде нескільки зубів, то 
значить, умре нескільки душ, помруть діти або плимінникн. Смерть ві¬ 

щують також і птиці і разні животні: Коли сич уоадить ся прилітать 

до кого нибудь по ночам на хату і кричить жалібним голосом, ппначе 
дитина плаче, то смерти кому нибудь нп минувать. А як сич кричить на 
разні голоса страшппм мотивом так, шо аж волося дибом становить ся, 

то треба дожидать якого вибудь лиха, страшного злучая, а особливо 
коли сич кричить до заходу сонця, то ніколи дарма ни пройде. 

Коли кукушка пирилптить чириз двір і над двором закукука, то 

кому нибудь умирать, особливо коли вона закукука швидко і жалібно. 
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Дітвора підросткп і инші вврослі мають прпвичку загадувать, чп довго 
жить; хто побаче у себе в саду або у городі на вербах кукушку, питає 
в неї: Кукушка, кукушка, скажи, скіко міні кодів жить? Кукушка слу- 

хаїть ся, зараз пачинає кукукати. Скіко раз вона кукукне, стіко годів 

і жить чоловікові, котрий питав. Кукука вопа разно, пи всїда одпакозе 
число кукукне; инодї разів 40 кукукпе, а инодї 10—15 або 20 раз. 

Віщує смерть також і курпця. Коли куриця заспіва но півпочи, 

закукуріка так, як півінь, то лиха пи минувать, хто нибудь умре. 
11 як птичка о півночі бєть ея у вікно, ппначе хоче улптїть в хату, 

то значить кому нибудь умирать. ІІрпдвіща смерть особливо у кого є 
хворий. А коли птичка улитить в хату ни маючи ніде дірки, то теж пи 
к добру, буде у ті хаті мертвець, особливо у кого є хворий. Це бач, 

кажуть, навіща анголп, шоб взять на небо душу. А в особинностї як 

улитить в хату горобець або ласточка, то нппрпмінно буть мертвецеві. 
Коли собака собака виє жалібним голосом і понуря голову до зимлї 

і в добавок того іще лапами гребе землю, то уже лиха пи мппувать, 

нппрпмінно буде мертвець. Коли собака виє дуже довго і жалібно так, 

іво аж на голові волося пастубурчпть ся і лапамп риє землю під святий 
угод, то значить, умре хазяїн дома. А коли виє ни зовсім жалібно і ко¬ 

ротко, то хто нибудь умре в сімействі. А як собака впє і голову дере 

в гору, то смертп нічого боять ся, а буде пожар так, шо треба остері¬ 

гать ся пожежі. А шоб нп злучилось якої біди, то треба казать собаці, 
коли вона начпна вить: „На свою голову* і так шо разу треба повто¬ 

рить так до трьох раз — і тоді вже лихо те, яке мало окошпть ся на 

хазяїнові, перейде иа собаку. Після того собака коли ни здохне, так 
сказпть ся. 

Як кішка ночу злізе на постіль і кого нибудь обосцпть або об..ре, 

то смертп тому нп минувать. Або коли кішка ляга на столі спать, то 
нппримінпо буть покойпикові. 

Коли мпша упаде в смптану, в молоко, або в квас чим нибудь при¬ 

критий, то так і знай, шо хто нибудь умре. А особливо коли миша 
обосцпть шапку або сорочку, то теж біз саерти ни обійдпть ся. 

Коли в хаті завпдуть ся тарканп і пошнуть лазить по вікнах, по 

двпрях і по столу і часто падать в страву, то буде мертвець. А як 
тарканів хоч і богато, а всі вони живуть під пічу, по всі хаті нп роз- 

повзають ся, то нічого онасного ни може буть. Як то у богача завпдуть 
ся тарканп, то к богатству, а у бідного к розореній) хазяйства. 

Віщує смерть і домовий, себто хазяїн всиї худоби. Коли він ночу 
стука в святий угол або клаца щиколдою, або впзива кого з хати, — 

ниначе хто нибудь прийшов і виклика до себе на двір, то треба ждать 

тому смертп. А также коли домовий ночу біга по хаті і нпваче з ким 
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нпбудь борпть ся, або коди хоч і тихо лпжпть, а голосе пиначе жеа- 

щипа, десь далеко туже, то значить, дом скоро лпшпть ся свого хазяїна. 
Часто з людьми бува ночу прпвиденція — душе домовий. Такі злучаї 
ученими людьми признають ся за прилив крові, а темний люд, розуміїть 
ся такі явленія щита за домового. І ото бач коли душе домовий, то чо¬ 

ловік думкою сибі довжин спитать, к худу чи к добру. Як шо к добру, 

то домовий нічого нп скаже, як к худу, то він скаже к худу, хукне на 
чоловіка, важко дихне, нииаче вітпр подує. І ото бач як скаже к худу, 

то ожпдай якого нпбудь лиха. А частіш всього хто нпбудь умре з пужних 
в сімействі. А також коли домовий насцить на горищі на супроти покуті 
і моча його протече крізь стелю і потече в лампадку або в миску во 
времпя обіду, то теж нп к добру, шо нпбудь злучить ся або скоріш 
всього хто пибудь умре. 

Дітей нп живущими признають тих, у кого пусті очі: в углах очей, 

котрі біля носу, нвма мнясця, а прямо одно око, ховаїть ся під берпг 
орбптп. Такі діти нп довговішні; кажуть шо вони більше 1а/2 года нп 

проживуть. Або у якої дитини довго тїмнячко пп зароста, теж нп жи¬ 

вуще, скоро умре. 

У кого родють ся двоєшкп або троєшкп і з маличку ні годне, вї 
умре, то все равно до взросту літ вони пи доживуть. Як шо всі діти 
остануть ся жнві, то нпнрпмінно умре батько або мата. Як шо у днтинп 

впликий пупок, то та днтана пп жпвуща, скоро умре, бо вияпкпй пупок 
доказує, шо в днтпнп є грпжа, а грпжі мала дитина нн видержує. Шоб 
встановить грижу, старають ся мпрщі уложпть дитині' в ухо сиргу. Спргу 
вкладають обвязатильпо серебраиу, куплину біз торгу; скіко запросять, 

стіко і дають. Спргу закладають в те ухо, на якому боці нпма грпжі. 

Кому нарпчпно скоропостнжіїо умерти: утопнуть, в огні згоріть, смер¬ 

тельно учадіть, або буть ким нибудь убитим або зарізаним, то той чо¬ 

ловік за день — за два до смертн становить ся нп в примір веселим. 
З усіли балака, шуте, смієть ся, пиваче сто рублів найшов або щасливо 

жинпв ся так шо всі звернуть на його увагу в ці дні. Во раніш він 
був нп словоохотнпй і похмурий, а пирпд смертю зробить ся одміпннм 

виспльчаком і краснобаєм так, шо тепер водить ся між людьми поговорка, 
як хто дуже розвиснлить ся, то йому кажуть: Шо це ти сьогодні роз- 

пащнкував ся, нпначе пирпд смертю ? 

Окрем єдпнпчннх прпмет і злучаїв бувають загальні примети, котрі 
віщують шо нибудь ни добре всьому силу або кісцевостп. Зїмою, коли 
в полі бува багато снігу, та хоч і нп дуже багато, то можно запримі¬ 

тить, яка снігова дорога. Инодї дорога бува рівна, як скатирть прослата, 

а пнодї вибита ярком па пробі корнта, аж крила розвальців скрибуїь 
«ніг по биригах дороги. А бува дорога бугром, все равно як наспп па 
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жилїзні дорозі, як ото на гробах иогилки, така й дорога. Коли бува 

дорога така, як могила, то на висну треба сподївать ся хвороб, од ко¬ 

трих по всьому силу умре ни мало людей. Примічають також і по річці. 
Висною, коли ростае сніг і вода збіга в річки, то ни що году бува 

однакове ноловодя; инодї води бува багато і злама ввесь лід на куски 
і знесе його, бува також і при малі воді лід лама і знесе його з річки. 

А инодї бува і при виликі воді лід остаєть ся на річці і опісля поло- 

водя лижить на воді, поки сам од сонця ростае. Коли в ноловодя па 

річці лід полама і 8песе, то значить літо буде благополушне, а коли лід 
ни знисе, останить ся на воді, поки сам но сибі ростае, то ни здорово 

на людей буде. Будуть ходить разні хвороби і чимало людей повмирає. 

Признають также і по півчих птицях, коли год благополушпий 
буде, а коли ні. Як висною васпіва ранше соловей, то буде щасливий 
год, всякому буде весило на душі, а як ранше соловія кукушка заку- 

кукає, то год буде смутний, ни веселий і будуть ходить разні хвороби. 

Даже признають, шо хоч і соловей ранше заепіва, а хто ппбудь ного 
почує опісля кукущки, то тому чоловікові нивесило буде жить цілий год. 

Хто ночує нервий раз кукушку і в той час у його є в карманї 
гроші, то цілий год ни будуть нирпводить ся гроші, а у кого в те времня 
пустий карман, то і цілий год буде пустий. 

Правдивим прцзнаком смерти щитають постройку нової церкви або 
нової хати. Коли строють нову церкву, то при закладці на кого нпбудь 
нарікають гибіль, закладають на чию вибудь голову. Як шо заложуть на 
курячу голову, то по всьому приходу будуть дохнуть кури, а як зало¬ 

жуть на овечу голову, то буде падіж на овець, а як заложуть на чоло¬ 

вічу голову, то будуть мерти люди. А як при закладці ні на кого ни 
вкажуть, на чию вона голову закладаїть ся, то все равно будуть люди 
мерти. В одному приході прпхожани з попом турбувались при постройцї 
церкви, на чию голову залежить. Піп казав: „Нихай буде шо ни день, 

то й дзень“, значить, шоб що дня люди мерли. А прихожани сказали: 

„Нихай лучче буде шо ни год, то й поп“. Так і вийшло, більшпнство 

голосів пирисилпло, сталось так, як бажали прихожани. Цілих 7 годів 
все нові попи появлялись: то умре, то так утече, шоб збавить ся од 
смерти. Рівно чириз 7 годів піп остав ся служить один і після того 
кажуть довго жив. Значить, церква була заложина на попівську голову 

на 7 літ. А частіш всьою закладають тіко на 3 годи. А коли строють 
нову хату, то теж треба закладать на чию нибудь голову. А як ні на- 

кого ни вкажуть, то нппрпмінно хто нибудь з сімейства умре. У нас 
в Шебекинї теж було ни мало злучаїв: У Івана Никоноровича Новикова 

умер син годів 18, Василь. Він бач построяв сибі новий дом і пп по¬ 

жили в йому і году, як син захворав і шось визабаром умер. Потім у 
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Одокпма Мацокина, коли построяв нову хату, так жінка умерла і багато 
таких злучаїв бува так, шо в нову хату і хватпряни боять ся входить. 

А хто по пуждї хоч і согласить ся найнять нову хату, так дешевше 
платють за неї, чим за ту, у котрі уже жили люди 2-3 годи. 

Віщують смерть инодї плодові дерева. Коли яблоня або вишня ви- 

сною зацвітуть другий раз, то знай, шо ни к добру, хто вибудь з сі¬ 

мейства умре. У нашого сусіда в Тишанцї, Валуйського повіту, у Арти- 

мона Дубовика одну весну два рази цвіла яблоня. Один раз одцвілась 
і уже пупяшки завязались, були завбільшки з добрий лїщииний оріх 

і упеть зацвіла. Всі' казали, шо це ни к добру; так і вийшло: Умер сам 
старий Дубовик і син його Іван уже жонатий і обидва в одно літо. 

ІІирид тим, як умерти дитині голів 2 або одного году і менше, у 
котрої іще ппма свого собствинного гріха, так за душою, кажуть, при¬ 

ходе анголь. У нас в Тишанцї був злучай. Одна набожна Московка, 

чинбаря жінка, приїзджого в Тишанку із города Обоянї, бачила, як 
з сусідського двора ночу вийшов чоловік в білі одежі з свічкою в руках 
і пішов чириз вигін прямо до церкви. На ранок вона узнала, шо в су¬ 

сіда умерла дитина годів 2 і як раз в те время, як вона бачила чоловіка 

з свічкою. Тоді вона т'ко догадалась, шо бачила анголя і всім роска- 

зала, як вона бачила анголя, котрий приходив за правидною душичкою. 

Старі баби доказують, шо дитину можно пізнать при самому крещенї, 

чи вона буде жить, чи буде нпжпвуща. Ото як піп пирикресте і вистреже 
на головці волосячко в 4 місцях,4 потім скомка його в клубочок і скача 
його вмістї з воском і кине його в купель, так треба запримітити: Як 

шо той віск вмістї з волосячком пурне, сяде на дно, то значить дитина 
нпжпвуща, скоро умре. А як віск вмістї з волосячком ни пурне, буде 
плавать по вирху, то значить дитина буде живуща. А іще вірпїша при¬ 

мети ось яка: Ого як при крещенії піп окупи дитину в воду і вона там 
же ус...ить ся, то значить, ни буде жить, скоро умре. А также нпживуща 

буде, як при миропомазанії ус...ить ся. А также ниживущими признають 
і тих дітей, котрі при родах виходють із чрева матирі в низ лицем, бо 
такі довго жить ни будуть. А як вилазе голїчирва у верх лицем, то 
буде жить довго. 

Кажуть старі люди, шо смерть віщують ни тїко живі прпдмети, 

а можуть і нидвижимі подавати вістку. У кого учинити на ніч дїжа 
ночу стукне здорово віком, нипаче хто нарошне грякнув, то буть низа- 

баром покійникові в ті хаті. А у кого в святому углї з стіни зірвить ся 
образ ні з сього, нї з того і розібеть ся, особливо благословеніе, то 
значить умре хазяїн або хазяйка. А як упаде благословеніе і ни розі- 

бєть ся, останить ся нпвридиме, то нічого опасного ни буде, а тїко хто 
набудь женить ся з дітей — син або дочка вийде заміж. А инші зага- 
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дують на пасках, кому скоро умирать, а кому ні. Ого як пнрпд впли- 

коднем пичуть паско, особливо в страшну пятницу, так загадують на 
пасках. Посалють в пічн стїко пасок, скіко душ в сімействі і кожну 
паску вамітють чим набудь, шоб видно було, де чия. А уже кола вони 
по времню довжні буть готові, то їх витягають з печі і дпвлють ся. 
Чия паска сппклась гарно і підійшла як слід, то значить тому умирать 

пп ск"ро. А чия паска нп підійшла, а сіла як брусок, або хоч і високо 
піїійшла, а впрхушка її увалить сл ямкою, то тому жить ни довго, в томуж 
году і душу Богу віддасть. 

Коли хворий уже налагодить ся вмирать, то люди примічають, шо 
він нп довговішпай, скоро умре, коли у хворого западуть очі і поттс- 

кнуть і посиніють губи, то вже йому пи одужувать. Також признають 
по нігтях, шо смерть уже близько. У кого нігті на руках і на ногах 
посиніють, то вже знай, шо скоро умре. Хто мусе скоро умерти, то уже 
од того землею вопя. Коли хворий поверпить ся лицем до стїнп, то вже 

знай, шо душа його розстаєть ся з тілом. Коли хворий уже захожуїть 
ся умирать, так тоді кличуть сусідок доглядать смертп. 1 кличуть всіх 
родичів прощать ся, як шо вони іще заздалигідь нп попрощались. Кли¬ 

чуть біб доглядать смерти чирпз те, шоб пн страшно було своїм, коли 
хворий начпна кончать ся, бо біз постороннїх людей робить ся якось 
моторошно і страшно. 

Чоловік, котрий багато нагрішив на цьому світі, часто ворував, 

убив кого нибудь або зарізав, або був ворожієм, ярптнпком, відьмаком 
або відьмою і пише — так тим дуже трудно приходить ся умирать. Хто 
був вплпкпй грішник, котрий одказав ся од Бога і робив те, шо угодно 
було чортам, то уже до того за душою прпходють па анголї, а чорти. 

І душу з його витягають живосилом; чоловіча смерть з косою до них ви 
приходе і голову їм ни одрубує. Коли кому приходить ся дуже трудно 
умирать і догадують ся, шо він або вова була відьма або знахарка, 

то тоді впходють всі з хати, а на горищі проти постелі хворого проби¬ 

рають в стелі дірку, шоб скоріш душа виходила, бо чорти при хрещених 

людях з душою в двері боять ся виходить, а вилітають в трубу або 
в дірку ту, шо проламають в стелі. Як шо відьма або знахар у спіє до 
сроку здать своє знахарство кому нибудь другому і по тім покаїть ся 
пприд Богом, то уже таким умирать нп так трудно або і зовсім легко, 

бо тоді' уже вони умирають так, як і всякий хрещений чоловік. Тїко нп 
всякому вдаєть ся здать своє знахарство потому, шо всякий добре зна, 

шо взять од другого на себе знахарство, значать, треба чортові душу 
оддать. Одна баба хотіла здать своє знахарство дячкові; розхвалила, шо 
він буде все знать і що буде богатпй; він зовсім, було, согласив ся, 
а далі як дойшло до того, шо вона потребувала од його, шоб він урізав 
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япзпвця на праві руді і кровію шоб написав на бумазі своє меппя, вій 
тоді назад злякав ся, бо пойняв, шо написать кровю, значить, 

оддать чорту душу. І с тим пи согласив ся. Кажуть, хто в зрок нп 

здасть свого знахарства, то шоб спастись од чортів, треба викопать вп¬ 

лину ялу, накидать туди возів грп осикових сухих дров і всипать пудів 
три ладану і запалить. Коли дрова гарно розгорять ся і латин роспусте 
од себе дня, то треба плигнуть у ту яму і там згоріть. Тоді душа вмістї 

з ладапом нолитпть па небо так, шо чорти їі пи можуть взять, бо вопи 
ладану боять ся. А хто хоч і нп дуже трудно, а всеж таки довго вмпра, 

то за того душу йде спор. Анголи з чортом змагаїть ся. Анголь доказує, 

шо його душа, а чорт доказує, шо душа йому належить. І ото вони зма¬ 

гають ся, поки хто кого пирпспле, докаже, шо душа иминно прппадлежить 
тому або другому. Коли душу забпра спбі анголь, так він призпва смерть. 

І вже смерть одрубує хворому голову. Нам кажить ся, шо мертвець ли- 

жить цілий, нпврпдимпй, а у його голова одрізана косою, тїко нам цього 
нн видно. Коли чоловік коичаїть ся і вже лижить біз сознанїя, то у 
його голова уже одкошпна, тїко тіло його ни зовсім застигло, дьоргаїть 

ся. Коли хворого повпртаїш на другий бік і у його голова ни держить 
ся на вязях так, як слідує, а гнеть ся як мотузок, то так і знай, шо 
той чоловік біз голови. А нам тїко кажить ся, шо голова іще держить 

ся на шиї. 

Смерть сама по спбі також, як і всякий апголь — її Бог назначив 
для цього діла і вже вона тїко тим і занїмаїть ся, шо косою одхвачує 

голови, кому прийшов кінець... Кажуть старі люди, шо смерть пводї по- 

казуїть ся в образі чоловіка бізтелесного, одні кістки біз мняса, одним 
словом, як чоловічий скилет і з косою в руках. ІІнші старики думають, 

шо смерть пя шо друге, як душа покійника Адама, ирапраотця вашого. 

Бо за його первородний гріх Бог хоч і освобопив його од адської мукп, 

за теж дав йому таку важку роботу, аю він буде тямить но вік, як грі¬ 

шить. Душа Адамова буде блаженствувать тїко після страшного сула, 

чп за нескільки времня до суда; тоді уже смертп нн буде, хтоб і хотів 

умерти так нн вмре. 

Коли взрослпй чоловік на постелі' довго ни коичаїть ся, то його 
з постелі пирппосють до дому, шоб скоріш душа вийшла, бо на зпмлї, 
кажуть, лекше душі виходить. Инші одчиняють двері і вікпа, коли хво¬ 

рий коичаїть ся, себ то для того, шоб душа скоріш вийшла. Після смертн 
теж одчиняють вікна і двері і кадять ладпном, шоб очистить воздух, 

а старі бабп думають ни те; кадять ладаном нн для очистки воздуху, 

а для того, шоб вигнать ничистого духа з хати. Коли чоловік умре і за- 

стпне роззявивши рот і росалющиншн очі, то признають, шо він дивить 
ся на другого. Инакше сказать, це означа, шо в тому сімействі скоро 
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буде іще покойппк. Шоб нп остав ся мертвець з розкритим ротом і роз- 

плющипими очима і до самих похорон, то йому зараз же після смерти 
в гарячих туго обвязують голову рушником так, шоб аж рот сцїпив ся. 

А па віки очей кладуть по 5 коп. або по 3 коп. і так оставляють, поки 
він зовсім закостянїе. Инші думають, шо грішми пригнічують віки очей 

для того, шоб одкуппть ся од смерти, шоб опісля цього покійника більше 
піхто ни вмирав. Мпртвпця, як шо він умер па постелі, знімають з по¬ 

стелі .і обмивають, тїко стелють під його соломи. Сорочку на женщинї, 
а на мужчині сорочку і штани цілими пп знімають, а роздирають їх од 
верху до низу і тоді вже скидають. Як шо мертвець умер ни од заразної 
хвороби, то розодрату одіж забирають сибі баби ті, шо обмивали мертве 

тіло. Миртвиця обмивають чужі баби, з свого сімейства ніхто ни касаїть 
ся. Воду на обмиваня миртвиця опруть віткіля нибудь, де поблпжче, 

з копанки або з колодїзя. Воду становлють в піч і нагрівають, шоб 

вона була тепла, аби можно було руку здержать. Потім бируть кусок 
мпла і миють. Кусок мила довжин буть пп начатий, такий, шо ним іще 

нічого нп мили. Той змнлочок, шо останить ся од мита покійника, остаеть 
ся в пользу баб тих, шо миють тіло. Воду після мита впливають куди 

нибудь під тин у таке місце, де ніхто ніколи ни ходе. Бо хто ПОТОІІЧИТЬ 
ся по тому місту, то може умерти. Нігті зрізують частіш всього іще ва- 

жиьа, а хто ни догадаїть ся цього зробить, то обрізують і мертвому, як 
шо нігті дуже вилпкі; а більше всього мертвим нігтів би обрізують. 

Волося чешуть тім самі баби, які убірають покійника. Чешуть їх гри- 

бінкою тию, шо мички микають. І уже тиї грибінкп ни бируть голову 
чисать живому, а тїко можно диржать її для коноиель. А мужчинам 
часто чешуть голову грибінцем і уже того грибінця в діло нп употри- 

бляють — живим тим грибінцем уже ни годить ся чисать ся. Коси жен- 

щвнам нп заплітають, а підвиртають волося па голову, згинають його 

но полам або тричі і потім голову повязують чорною хусткою або плат- 

ком ни дуже виликим. Дівчатам теж кіс ни заплітають, а все волося 
розчешуть і роздїлють його на двоє пасом, потім ті пасма простїлають 

па груди, одно з одного боку, а друге з другого. 

Миртвнцїв убирають в чисту нову одіж, котра іще ні одного разу 

пи надівалась, а у кого такої нпма, то надівають і надівану, тїко таку, 

шо іще ні разу пи милась. Волося в коси заплітать пи годить ся, бо 
з заплетипими косами Бог ни прийме в рай. Всі святі женщини в раю 
обитають простоволосими, ніяких причосок там ни полагаїть ся. Жен- 

щину одягають в білу сорочку, надівають чорну юпку і чорпу кохтину, 

як шо є чистенька. А у кого нпма чорної кохтинп, тоді надівають одну 
сорочку мнткальову з мирижками і поввпми рукавами і темного ситцю 

юпку — иа ноги надівають чулки вязапі, куповані, а у кого нима, то 
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чулки шиють з полотна. Заможні люди для покійників заказують сапож- 

никам чприаички на ноги. А бідні кладуть в однсх чулках. Голову об- 

вязують чорною хусткою. А коли умре мужик, так надівають чисту, білу 

сорочку і темні шіави. Як шо е чистенька чинарка, то надівають чи- 

нарку. А як чпнаркп вима, то надівають жилетку чорну, а то так тїко 
одну сорочку і штани. На ноги надівають чулки плетиві або зшиті з по¬ 

лотна і потім чирпвпки кожані, хто споможить ся зшить, а у кого нима 
достатку, то кладуть в одних чулках. Зрослу дівчину наражають теж, 

як і бабу. Надівають білу сорочку, юпку темного ситцю, а більше всього 
і світлу юнку надівають, тїко шоб ни красного цвіту. На ноги надівають 
чулки і чпрпвички. У кого є, то надівають мпткальну сорочку з мпрпж- 

камп і плисову кохту бізрукавну. Малих дїтий теж наражають в нову 
чистеньку одіж. Хлопчикам надівають штанці і сорочину і платячко, 

а на ноги чулки, зшиті з мпткалю. 

Малих дітей до 7 годів кладуть па столі', а впликих покійників 

кладуть на лаві. Мертвецеві руки кладуть па груди, зложивши їх нав- 

крист. У руки дають крестик з воску малим дітям і відросткам, а виликим 
дають у руки дпривянпй крест. На лоб накладають бумажний вінчик, на 

котрому напнчатана молитва: Святий Боже, святий крепкий — і лики 
святих. Під голову кладуть подушку, набиту луговим сіном і потім на¬ 

кривають його сирпапком. У головах горить свічка. Як шо заможні, то 
мертвого накривають гарною і в голови становлють ставник; бируть 

з церкви і світють нескільки свічок. 

До покійника кличуть дячка, або грамотного чоловіка читать над 

ним псалтир. Псалтир читають все времня, поки покійника понисуть хо¬ 

вать або, впнисуть в церкву. У хаті миртвицїв кладуть головою до по¬ 

кутя, а ногами до порога. Постілку з під мертвого впносють геть куди 

нпбудь в винбар або під сарай. А опісля на гулянках солому палють. 
Одіж яку вибудь з під покійника і разні лахмати роздають нищим. Инші 
богобоязні богачі, так всю одіж з під мпртвиця і всю, яку тїко він но¬ 

сив до смерти, роздають бідним і нищим. Всім, хто тїко приходе пода¬ 

вить ся на покійника і попрощать ся з ним, роздають паппушки, пироги 

і бублики, шоб поминали уеопшого. 
Домовину заказують робить якому нпбудь плотнпкові або столяреві. 

Домовину роблють більше всього з дубових дощок, а у кого нима ду¬ 

бових, то які є: з соснових, з липових, або вирбових. А для малих дітей 

бідняки ипший раз домовину лїплють з якого нпбудь ящика або з ву- 

лїка; заможні люди і для матих дітей роблють домовину з дубових до¬ 

щок і оббивають яким набудь ситцем чорним або синім, а зверху на 
кришці і по боках теж набивають з білого калїнкору крестикп. Домовину 
роблють бізплатно, бо старі люди кажуть, шо з покійника гріх брать 
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грошпй і вобче ви годить ся за гроші робить і торгувать ся за роботу. 

Тому, хто зроби домовину, дякують чим вибудь, натурою: хустку да¬ 

дуть або кусок полотна, аршинів 3—4, і потім його угощають, на по¬ 

минках Уадовлють його за первий стіл. В торгових слободах або в го¬ 

родах, там беруть за домовину гроші. Для малих дітей роблють за півтора 
рубля, а для старих за 3 за 4 рублі і дорогше. Коли домовина уже 
готова, то мастир приносе їі в хату, де лишить покійник. Його тут пп- 

ривязують хусткою або рушником, куском полотна, або ситцем. Ппрп- 

вязують чирпз плпче, як на свальбі ппрпвязують дружка або старостів 
і ото вся плата. Коли унисуть домовину в хату, то стаповлють її па 

лаві носирцд хати. Баби вносють сіна і мастир той, шо робив домовину, 

сам кладе сіно в домовину і там його лаштує. В голово кладе трохи 

вище, а під боки і в ноги менше. Потім застїяають мпткальом або по¬ 

лотном. 

Яму копать кличуть кого нибудь з блпжнпх сусідів 2 або 4 чоло¬ 

віки, а то й більше. Копачам у селах теж нічого пп платють, а тїко 
коли викопають і прийдуть у хату, де лишить покійник, шоб заявить, 

шо яма уже готова, то їм нпривязують руки хустками і піднисуть по 

чарці і дадуть по вирогу. Коли копачі ізвістдть, шо яма уже готова, 
то їх заставляють покійника уложить в домовину. Копачі осторожно бп- 

руть мертве тіло і пприносють його в домовину. Коли вложуть мпртвпця 
в домовину, то накривають його спрпанком, а у багатих поверх спрпанку 

покривають іще парчою, яку бируть в церкві за особливу плату. За 
платють на церкву руб чи там півтора. Коли мпртвпця вложуть в домо¬ 

вину, то тут уже свічкп горять ни на столі або на покттї, а горять над 
домовиною. А хто возьме з церкви ставнпк то свічкп лїплкпь до став- 

ппка, котрий становить ся біля домовини у головах. А хто по бідпостп 
ставппка нп возьме. то свічки прплїнляють прямо до домовини у голо- 

вашках і горять пирид образами. Малим дітям, хлопчикам і дівчаткам, 

кладуть під голову подушку, набиту пахучими травами. В иодушичку 
напихають мнятн, щпбрицю і васильків. Дівкам і малим дівчаткам кладуть 

в домовину квітки, обкладають кругом голови па пробі вінка. 
Коли все готове, тоді ідуть до титаря і з його дозволеній бируть 

з церкви крест, финарь і штук 2 святості (хоругві). Коли ириносють 
в двір або в хату крест і святості, то їх зараз же обвязують хустками 
або полотном, котрі остають ся в пользу церкви і духовних. Духовні як 
тїко увійдуть в хату, зараз же пачинають служить паипхпду і літію. 

Тут всім присутствующпм дають в руки по свічці і засвічують їх. І так 

стоять, нокп піп одслуже панпхпду, чи там літію. 

Як тїко кончить ся служеніє, ПІІІ од всіх одбира нпдогорівші свічки 

і вони остають ся в пользу церкви. Після цього уже, глядя по достатку 



або по жиланію родичів, покійного нисуть в церкву або прямо на клад- 

бище. Домовину нисуть копачі і хто нпбудь а сусідів. Нисуть пнодї 
і родичі або зпакомі навппримінкп. Родичі і знакомі нисуть в знак того, 
шо вони його здорово уважали і цим віддають покійному послїдну услугу. 

А як умре дівчина, то домовину нисуть теж копачі або родичі і знакомі, 
а кришку з домовини нисуть її подруги, дівчата. А як умре хлопиць, 

то домовину і кришку нисуть товариші, хлопці. У кого умре дитина, все 

равно хоч дівчинка, хоч хлопчик, хоч мале, хоч вилине, то мати покой- 

ппка, як шо вона находить ся в такому положенії, беременна, то їй нп 
годить ся провожать мпртвпця па кладбпіце, а то може дптпна ниживою 

родить ся. Даже ни годить ся таким женщинам провожать па кладбпще 
ни тіко своїх рідних дітей, а і чужих теж пп слід провожать. Коли пи- 

суть покійника, то нп годить ся пириходить йому дорогу. Хто мертвецеві 
перейде дорогу, у того на лпцї виросте нарост, котрий називають пнші 
навіть кость. Также гріх і на коневі їхать поперек дороги мертвецеві, 
бо все равно так ни пройде. Як шо у чоловіка нарость ви виросте, то 
нападають нарости на коня. Шоб збавить ся од нароста, то треба по¬ 

просить ложку у ті хаті, де пидавно був покійник. Ложку треба випро¬ 

сить ту саму, якою їв покійник і потім тпю ложкою давить що двя той 
нарост або шишку. Чприз нескількн днів, нп більше, як чирнз 12, па- 

рост проходе. 

Коли прпнисуть кпртвпця до ями, то становлють домовину вмістї 
з нарою біля могили і піп зараз же начпна служить панихпду і погре- 

беніб. Тут він дає мертвому в руки лист з молитвою. Себ то одпущеніє 
гріхів даєть ся мертвому. Будь біз цього листа, святий ІІптро нп прийме 
в рай. Ипші думають, шо цей лист служе за паспорт. У кого є такий 
лист, то свят. Иптро зразу побаче, шо він православний христіяппн. 

Після цього піп заставля всіх прощать ся з покійником, тут співають: 

„ІІослїднє цїлуваніє“. Всі' почережно підходють до покійника і цілують 
його, прощають ся. Хто цїлуе в щоку, хто в руку, а пнші в губи, як 
шо він родич, або кому був гарний приятпль. Хто з мертвим пп попро- 

щаїть ся, тому вп.тпкий гріх. Бо хто з мертвим пп попраіцаіть ся, зна¬ 

чить, він ни проща йому своїх обид. А раз він ни попроіцаїть ся з по¬ 

кійником, то значить, Бог ни простить умершому тих гріхів. А пп про¬ 

щать гріхів своєму ближньому — страшний гріх, бо всякий хрещений 
довжин прощать всім, ни тїко знакомпм і приятелям, а даже лютим своїм 

ворогам. Хто з покійником нп попрощав ся, то тому мертвець ни дасть 
покою; до 40 день що почі буде снить ся і ганять ся за ним з палкою. 

А коли душа умершого після 40 день осїгнуїть ся на указанному їй 
місці, тоді' уже ппристає бізпокоїть того, хто з її тілом нп попрощав ся. 

Коли біля могили всі попрощають ся з покійником, тоді піп начпна пи- 
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чатать і придавать знмлї. Тут віп навкриеть посипа зимлею на кришку 

домовили і чита: „Господня зимля і ісполненіє’. Після цього плотники 

прибивають кришку па домовину наглухо, дпривянимп кілками. 

Коли домовину забють, тоді начипають спускать в могилу, а хоч 
в яму. Домовину в яму спускають на полотні, а в бідняків, у кого нпма 
полотна, то спускають на вірьовках, бо хто домовииу в яму опуска на 

полотні, то вже те полотно довжно вставать ся в пользу церкви. 

Коли умре відьма або який нибудь знахарь або ярптник і всякий 
про Його зиа, шо він чоловік опасний, то домовину забивають жилїзнпмп 

гвіздками і в добавок прибивають осиковим кілком. А як прибить кришку 
диривяпими кілками, то знахарь або колдун буде о півночі виходить 

з могили і ходить по силу. Він шляїть ся по всьому силу і придивляїть 
ся, де лижигь дитина нп покреіцина матїрю, або хто забув похрпстить 

вікна і двері. Були злучаї, шо мертві колдуни почу крали з колиски 
дітей, яке на ніч нп покрещене матїрю. А также відьми, які умерли 
оставивши малих дітей, то вони ходють почу з кладбища до дому і своїх 
дітей купають, чешуть їм голови і надівають білу сорочку. Відьми і разпї 

там знахарі, колдуни і пнші, кажуть, шо вони умирають з головою, їм 

смерть голову пи одрізує так, як всім прочпм. 

З колдунів чорти душу жпвпом витягають, чнрпз те їм так трудно 
умирать. Того вони і після смерти шляють ся по зимні', шо у них голова 

од тіла нп одрубана. І вже після смерти чорти владїють його дужою 
і о півночі посилають її в своє тїло, шоб вона робила людям разнї 

пакості. 

Коли домовину спустють в яму, то піп первпй кине тричі по жмені 

зпмлї в яму, потім всі останні бросають теж кожпн по 3 жмені, а далі 

сами копачі закидають лопатами і стайовлють крест. 

Крест становить ся в ногах покійника. Крест роблють дирпвянпй 

з дубового дерева, вишиною 3 аршини або й більше. Шоб крест нп 

скоро підгнив, то його обливають смолою той кінець, шо в землю йде. 

А инші палють на огпї кінець криста, шоб нп так скоро підгнивав. 

Некоторі з родичів покійника кидають в могилу гроші. Се для того, 
шоб покійникові на тім світі було чим одкуппть ся, як ни будуть пускать 

в рай, так шоб було чим підмогоричать стражу. 

Миртвиця кладуть в могилу лицем на схід сонця, значить кладуть 

на восток ногами, а головою на запад так, шо коли він піднїмпть ся 
пирид страшним судом, то буде дивпть ся на схід сонця, відкіля буде 

йти Христос Спасптиль мира судить людей. 

Ями копають для покійників на кладбищі. Розмір ями копають для 

всіх пошти шо однаковий: глибиною 3 аршини, довжиною 3 аршини 
і шириною півтора аршина. Кладбипде бува за силом, більше всього на 
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нивдобні зимлї, котра для посіва хлібів нпвідходяща, піщана або гли¬ 

ниста. Кладбище кругом обкопують і насипають землянин вал, шоб ни 
заходила туди скотина, а то можуть поламати кристи. А де сило багате 
і люди нп скупі, то кладбпще кругом обносють оградою або чнстоколом. 

На кіадбищі садовлють разне дериво, хто шо здума, кожпн свою мо¬ 

гилку украша. 

Після похорон родичі ходють па могилу провідувать покійника до 

9 день. Мати або систра або дочка покійного здоровкаїгь ся з покій¬ 

ником, поплаче трохи і коли іде до дому, прощаїть ся. Коли ходють на 
могилку, то її що дня старають ся оправлять, посапають піском і са¬ 

довлють які нибудь цвіти. Садовлють также кожпн біля своєї могилки 
дпрпвце і ходють його поливать. Дериво садовлють равне, більше всього 
садовлють райдериво (сїрень), часто садовлють акацію або яке нибудь 
плодове дериво, вишню, сливу або яблопьку. Кажуть, як на могилі де¬ 

риво пп приймпть ся, засохне, то значить, покійник грішний. Особливо 
коли ни приймить ся плодове дериво, то вже так і знай, шо умерлий 

впликпй грішник. А як плодове дериво приймить ся і буде цвісти і при¬ 

носить плоди, то значить душа правидпа. 

Примічають также і по могилі: коли могила западе, увалить ся 
понпжче уровня зимлї, то значить, покійник вилпкпй грішник. А як мо¬ 

гилка держить ся бугром, нп ввалюїть ся, то значить, душа правидна. 

Багатих ховають і в оградї біля церкви, тїко за це треба платить, 

а хоч пожертвувать на церкву нп менше як рублів 50 або 100. 'Гай 

понові треба дать нп менше 25 рублів. Бо хто хоче поховать в оградї, то 
посилають до архерея тилиграму, шоб розрішив. Піп полупивши 25 ру¬ 

блів, тилиграму наше од себе і розуміїть ся доносе, шо покійник був 
чугь-чуть пп святий і шо часто ходив у церкву і щедро жертвував па 
церкву. А на самому ділі може він був богоодступппк і самий первий 
розбійник. А як попа ни підмазать, то і діла нп буде, хоть натто по¬ 

кійник був блаженний, а піп ни захоче хлопогать, а хоч і дасть тили¬ 

граму архерейові, шо такий то просе поховать у оградї, за те донесе, 

шо такий то був богоодступпйк і крамольник. А хто з попом пп в ладах 
і ни хоче йому кланять ся, то іде, бо їде до архерея, як шо він пи да¬ 

леко живе. І там розуміїть ся підмогориче, кого слідує і віттїля дадуть 
тилиграму попові, шоб нпмедленно поховав у оградї. 

Мпртвицїв по правилу нп довжні ховать раньше 3 день. Тїко 
у нас цього ни придержують ся; ховають, глядя по состоявію мертвого 
тіла. Як шо мертвець посиніє і од його припаха, або роздує його і тече 
8 його юшка, то ховають поскоріш, часто на той же день, як умре. 

А на другий день обязатильно ховають так, шо у обідню пору і поми¬ 

нають уже. А коли мертвець па вид сухий і тіло на йому блїдно жовте, 
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все равно як у вашого сонного і з рота нпма протпвного запаху, то 
такого задержують до 3 дня. А часто бува, шо хоч мертвець і свіжий 
на вид, а шоб скоріш ного здихать ся з хата, просють попа, шоб похо¬ 

вать чприз суткп, бо всякому нпнриятно, коди мертвець в хаті лпжпть: 

ходють всі, як ппприкаяині, нппаче руки хто їм звязав. Тай гак уже їм 

надоїв; іще за жива водпгь ся ухажувать за нпм, а тут іще якось мото¬ 

рошно бува, коли мертвець у хаті, особливо ночу. А часто бува така 
вещ: Колп у жінки умре нимплий чоловік, котрий пяпствував і часто 
її бив, а вона приглядалась до чужих, така женщппа просе попа, шоб 

скоріш поховать його, бо боїть ся, шоб він іще чого доброго ин оджив. 
Бува і навпаки: Колп чоловік жінки нп любе і ип чає, шоб вона скоріш 
прибралась, то уже колп дождеть ся, шо вона умерла, просе попа, шоб 
скоріш її поховать, бо дума спбі, колпб іще гадюка ип піднялась, а то 

вона і так уже міні надоїла, гризла, як ржа жпдїзо. У таких злучаях 
попові дають лпшню трояку, шоб тїко виповнив бажана родичів. Хто 
заможний, то миртвипя впносють в церкву і там він стоїть, поки впно- 

сють на кладбище. У церкві домовину сгановлють теж лицем до вівтаря. 

З 4 боків домовини становлють ставннкп і горять на них свічки. 

Коли у кого умре хто, хоч старнй, хоч мале, то зараз же ідуть до 
цпрковного сторожа, дадуть йому 20 коп., або 25, шоб дзвонив по мер¬ 

твому. Сторож зараз же нотне дзвонить на ісход душі. Хто почує дзвін 

по мертвому, то нирикрестить ся, вздихне і скаже: Царство небесне, 

вішний покой умершому! А хто ни набожний, то шуткує: Слава тпбі, 

Господи, одним поменшало, уже хтось витяг ся. — Дзвопють, колп нп- 

суть з хати в церкву і коли впносють на кладбпще. Дзвонють по мер¬ 

твому так: Зараз в самай менший дзвоник-дзееень! трохи згодом в біль¬ 

ший дзвопвк: дзееень, а далі іще в більший, потім разом всїмп малими 

дзвонами теленькне, а вапослїдок вдаре всїмп дзвонами і самим товщим 
бевкне. Один раз нпрпбере веї дзвони, потім знов начпна также з малого 

і до вплпкого. 

Миртвицїв у нас носють більше всього на руках, — на підводі 

визуть домовину тїко тоді, коли умре хто на хуторі, далеко од церкви, 

а хочить ся, шоб цокойяпк побував у церкві. Мпртвнцїв пиривозять лі¬ 

том на дрогах, а зїмою на санях па розвампях. Запрягають, у кого шо 
є: У кого є бпкн, то і биків занряжуть, а у кого биків нпма, а тїко 
одні конї, то запрягають коня. Биків тепер у паші окрузі рідко де знаи- 

диш. Тепер тїко бики водють ся в панів поміщиків та в багатих мужиків, 

у кого зимлї багато. У кого є бики і копї, то скоріш всього запряжуть 
биків, бо вони ни так опасні, а конї можуть злякать ся охрпстів і по¬ 

носить так, шо в елучаї якого нищастя і домовину розібють і мертвець 

вивалить ся де нпбудь на дорозі. Під мпртЕИЦЇв запрягають конпй таких, 
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котрі оджияй свій вік, котра ледве ноги волоче, аби в ноги на йогу 
плплась. А инші хоч і з хутора, то все равно нисуть еа руках. Нпеуть. 

розуміїть ся, павпиршяінки і становлють ся часто оддпхать. На тдводї 

з далика приходить ся вйзтп мертвого тїко зїмою, коли дуже холодно 
і дорога слизька. У кого є старики, котрі иа ладан дишуть, пи сьогодні 

завтра Богу душу оддадуть і уже зїмд підходе, то спи їх або внук за¬ 

пряже коня і одвезе на кдадбиіце возів три, чотири гною і звале там 

в одну кучу де вибудь на свободному місці; і вже під тим гпойом зе¬ 

мля ніколи ни замерзне. А зїмою коли хто побудь з стариків, дід або 
баба умре, то копачі ідуть на кладбпще, одкндрють той гній в сторону 

і начинають копать яму. Зимля під тим гпойон мняка, все равно, як 
літом так, шо вони в двох або в трьох живо викопають яму : 2—3 часи 
і яма готова. А коли зимля мерзла, то приходить ся копати цілий день 

з ранку до вечира, а_ то так і півтора дня возють ся і то ни два чоло¬ 

віки, а чоловік 5—6. Инші богобоязливі старики, котрі чуствують, шо 
вони уже в землю дивлють ся, так заздалигідь готовлють сибі на 

смерть одіж: сорочку, штани і пише. Купують дощок на домовину теж 
іще зажпва і лижать (дошки) де нибудь на поготові в впнбарі або в чуланї. 

А у кого на смерть все прпготовлино, то той, кажуть, іще довше про¬ 

живе, чим той, хто ни дума умирать. Кажуть старі люди, шо хто зробе 

сибі ще зажива домовину, то довго буде жить. 
У кого хто вибудь умре, то після того, як покійника положуть на 

лаву або на стіл, в хаті кадять ладином і трусють пахучими травами: 

васильками, мнятою і щебрецем. В літню пору одчиняють вікна в хаті, 

де лижить мертвець, щоб освіжить воздух. Вікна одчиняють і після по¬ 

хорон що дня, до 9 день все провітрують, щоб миртвичпною ни пахло. 

Коли виносють домовину з хати, так одкривають всі вікна і трубу, себ 

то дають проетор душі, шоб вона пішла за своїм тілом, шоб ни зоста¬ 

лась в хаті. А зїмою вікон ни одкривають всіх, а тїко одно і то ни 
надовго. Після похорон покійника у ті хаті, де він лижав, по ночам 

огню ни гасють до 9 днів, так всю ніч лампа і горить; се для того, 

шоб ни жутко було спать. І окрем того кличуть кого нибудь з родичів 

і сусідок ночувать, шоб ни так було страшно. Після похорон становлють 

на покуті' стаканчик з водою і що ранку дивлють ся, чи води поменшало, 

чи ні. Кажуть старі люди, шо до 9 день душа прплїта в хату і пе з того 

стаканчика воду. До трьох день душа од свого тіла далеко на одходе. 

А коли тіло закопають, тоді вона іде по митарству. її анголї виводють 

всі усюди, а потім назначають їй місто, яке вона заслужила іще будучи 
на зимлї. А хто замира па времня но вол'і Бога, котрому Бог побажа 

вразумить, як треба жить на цім світі і які муки бувають за ниправдиве 
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жптя, то душа такого чоловіка зараз же після смерти попада в руки 

ангола і він веде її по митарству, показує там, за які гріхи яка мука 
і за які добрі діла наслідують царство небесне. Після митарства душа 

виртаїть ся до свого тіла і входе в нього і чоловік оджива. 

Пирпд смертю хворого кличуть близьких родичів попроїдать ся. Хто 
прийде з молодих, або з дітвори, то вони попроїдають ся і зараз же 
ідуть до дому, а женщипи остають ся біля покійника доглядать смерти. 

Колп покійник розстаиить ся 8 душою, то хто нпбудь з бабів, яка до¬ 

водить ся з роднї, іде кликать чужих баб, штук дві, три, убирать покій¬ 

ника. Колп хто піде кликать баб, то як увійде до якої в хату, ноздо- 

ровкаїть ся і каже: Ивановна, мплоетп просю пожалувать до нас помо¬ 

тать покійника убирать. — А кого у вас Бог прибрав? — Та Іван 

ІІитровпч душу Богу віддав. — Та почувши таку повость, пирикресіиіь 
ся і каже: „Царство йому небесне, вішпий покой душичцї його, гарний 

чоловік був. Ех! Боже, Боже, жисть наша! Живем, грішим, а про смерть 
і думать забули. Він же нпваче нидавно захворав, а вже як і ни було 
його, так скоро умер. — Та він бідолашний нп довго хворав, за теж 

одмучпв ся здорово, білягу взяло на колючки, ні дихнуть, нї повпрнуть 
ся, криком кричав. — А шоб воно таке значило, чи простудив ся здорово? 

— А Бог йою зна, шо воно таке. Така вже набудь йому смерть нари- 

чппа; як кажуть, смерть причину найде. — Та це бач так, голубочко, 
а все таки жаль бідягу, гарний чоловік був, нп питущий, смирний, 

з жінкою ладно жив і на тибі — тїко б жить та Бога хвалить, а він 

умер. Скажіти на миіість, і умирають такі, котрі нужні. Луччеб умирали 
старі, котрим уже ни раді. 6 такі, шо сами смерти просють і ни вмира¬ 

ють, а хто ви хоче умирать, той скоріш умре. — Ну шож поробиш, го¬ 

лубочко, ни наша воля, так Богу видно угодно. — А скіко у його діток 
осталось? — Та тройко. — От, Боже, твоя воля, наказапіє господнє. — 

Ну так впж приходьте, пожалуста — Зараз убирусь. 

Ото як посходють ся баби, начппають зараз же обмивать покійника. 

Коли обмивають тіло і замітють, шо у покійника виликий член, то баба 

між собою пирипитують ся: Ех бідяга, біз времпя умер. Йому б іще 
жить-жить, тай годі сказать. — А у якого член малепький, то скажуть: 

О! такого ни жаль, шо і вмер, з вим похоже була пи житуха, а мука! 

Коли покійника убируть і положуть його на лаву, то иісля цього 
вараз же затопляють піч і пачинають пиктп панпушки або коржики. 

У кого другої хати пима чириз сїни або нарізно, то все равно піч пи 

топ.тють у ті хатї, де покійник, а все пичуть і варють в сусідських 

печах. Коди иапичуть панпушок або коржиків, то мажуть їх медом і хто 

нибудь з рідних жешцин наложе повну видику миску і розносе їх по 

дворах і роздає в кожні хат'Б по неекілікп штук, гяядя, в кого скіко 
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сімейства. Коли роздає коржики, каже: Пояяпїть за упокой Івана або там 

Питра. — Всі діти і старі бируть по коржику, коестють ся і причитують : 

Царство небесне, вішний покой Іванові Васильовичу. А діти кажуть: 

Царство небесне дядькові Іванові. Женщпни, особливо старухп, розпи¬ 

тують, чим покійник хварав і як він кончав ся. Ну чия же він, голу¬ 

бочко, хварав? — Та Бог його зпа — все боліло. Голова боліла вся. 

Як у огні горіла і тіло все горіло, як огонь, і в середині все пикло, 

трудно дихать було, так всього на колючки і піднімало. — А колож вій 
умер? — Та сьогодні' у досвіта, як перві півні проспівали, так і почав 
кончать ся. — Ох! хе хе — наживсь бідолашний... Чи снодївав ся хто 

нпбудь, шо він так скоро убереть ся од нас. Боже, твоя воля — жгсть 

наша... Сьогодні живий, а завтра як Бог дасть. Живимо, хлопочпм, а про 
те і ни подумаїш, шо смерть у нас за пличпма. Все стараїм ся, шоб 

більше добра придбать, забагатіть, а смерть прийде, все оставить ся. 
Жаль чоловіка, іще молодий і діток нажив, а тут на тибі, смерть спіт¬ 

кала. ІІохоже простудив ся. — Бог його знає, шо воно таке. Як кажуть, 

смерть причину найде. — А коли будите ховать? — Та як управим ся; 

завтра після обід пожалуйте, милости просим на поминки. — Добре, ці¬ 

дим, спасибі га позиване. — І ото та женщпна ходе по дворах, поки 

рознесе всі коржики або панпушкп. Заносе вона тїко в ті хати, кого 
думають просить на поминки. На поминки прпходють і ни прошині, всяк, 

хто хоче задармо пообідать, Виганять нікого ви будуть, всіх садовлють, 

хто приходе в хату од кладбища. На поминки нп ходють тїко хлопцї- 

парубки і дівчата од 13—14 годів і далі. Нп ходють на поминки також 

і молодиці, котрі нп дуже давно за мужем. На поминках більше всього 

можно побачить дітей од 4 до 10 годів і старих баб, та стариків. Баб 

бува більше всього, бо їм, як на поминки ходить, так хоч медом ни го¬ 

дуй. Ннші баби так того і дивлють ся, шоб нп пропустить яких поминок. 

А коли бува в один день двоє або троє поминок, так тоді баби ласі до 

поминок, самп ни знають, шо робить, до кого треба йти. Прямо таки 

хоч розорвись. 

Поминать ідуть прямо од могили. Як тїко заховають покійника, то 
всі гуртом, хто тїко там був, ідуть обідать у той двір, де був покійник. 

У лїтку столи стаповлють прямо посирид двора. Розуміїть ся, столів всім' 

ни хвате. Столи ставлють тїко для духовних і знатних стариків, а всі 
останні сідають прямо на землю. Простилаю.ь по двору полотно і на те 
полотно роскладають хліб, ложки і подають всяку страву. А зїмою 

і в холодні місяці года обід готовлють в хатах. — Як шо у того чоло¬ 

віка, де був покійник, другої хати нима, то в сусідів розміщають ся, 

а в крайніх злучаях поминають і в ті хаті, де лижав покійник. В ті хаті, 

де лижав покійник, садовлють поминать духовних і знатних стариків 
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і жеищпв, а до сусідів розміщають всіх останніх. На поминки страву 

готовлють глядя по достатку. Бідний чоловік в скоромний день купує 
баранини з пів пуді для лапші, а для духовних ріжуть курей штук 3. 

А для борщу купують гавядпнп, теж коло пів пуда і задобряють салом, 

шоб добріший був борщ. Перше всього подають холодець, у кого є, по¬ 

тім борщ, потім лапшу, потім по кусочку мнясдя, а потім молошну кашу, 

як хто споможеть ся наварить. А в кінець всього подають узвар. На 
поминки купують водкп чптвпртуху, коли ожпдають багато стариків. А як 

поминающпх буде ии багато, то купують менше четверті', бутилок 2-3, 

а для пппитущих купують вина цирковного. їїнші понп нп позволяють 
водку пить на поминках, тїко таких попів дуже мало, а чаще всього сами 

попи з вилпкою охотою пють водку. В пісний день борщ варють з ри¬ 

бою, а лапшу з пісним маслом, піджарпнимп з цпбулпю і грибами. А мі¬ 

сто мпяса подають варену і жарину рибу. Біжіть і оселедці, як шо риби 
намалі, а під кінець подають узвар. А багаті люди, котрі мають охоту 

похвастать ся, шо вопи уважають своїх покійних роднтелів і шо у них 
є чим помяпуть, так такі на поминки ріжуть баранів штук 2, гусей і ку¬ 

рей чуть нп по дпсятку. А паготовлють всякої всячини — жариного, 
вариного і так кусками. Холодцю наворочають мисок 10 таких, шо і со¬ 

бака ни ппрпплпгне. Лапші наварють відир 5 — горшків десять або 

й більше. Нажарють баранини і гусятини так, шо до багатих на поминки 

йти знаходить ся багато охотннків. Чуть пи все сило сходить ся на по¬ 

минки. Духовних, багатих і знатних стариків, садовлють в свої хаті і їм 

подають саму луччу страву, а останніх садовлють в задню хату і до 
сусідів, котрі в своїх хатах нп поміетють ся. На поминах їдять по горло. 

ІІирид кожною стравою підносють по рюмоаї і їдять так дружно, шо аж 
щелипи лущать, як у корови ратиці. А як пошнуть миясо їсти, так одно 

цмокають, як свпнї біля корита. Мпясо бируть руками так, шо всі пальці 

в салі, аж до ліктів тече. Шоб з пальців сало пи стікало по руці аж 

до ліктя, то вопи раз по раз обсмоктують пальці і упєть бируть мпясо 

тиюж самою питїрнею. Попам теж приходить ся смоктать пальці так, як 

і всім останнім, бо вилок у мужиків нп водить ся. Попи, які совістють 

ся облизувать пальці, требують, шоб їм подали шо вибудь обтирать руки. 

Утоплиників, вісплників і разних самоубийцїв па кладбищі пи хо¬ 

вають, а їх закопують де нибудь за силом в особливому місці од клад- 

бпща. А більше всього їх ховають на городі або в саду. Криста над 
ними нп становлють. Закопують їх сами біт попів. Таких мпртвицїв при¬ 

дають зимлї, а хоч пичатають чприз 40 днів. А ранше 40 днів піп по 

них ніякої служби править нп буде. Поминок по самоубпйцях пи справ¬ 

ляють. Таких мпртвицїв поминають раз в год в суботу па Хоминї пи- 
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дїлї. Загальні поминки бувають в оспнп підряд 2-3 суботи і в мііясннцї 

пирид масляною. 

Після похорон умершого в ті хаті, де лнжав покійник, 3 дні горять 

свічки і до 9 день кадять латпном. А лампадка горить ни угасаючи до 

40 день. Хто має достаток, то збира поминки і па 9 день після похорон, 

в 40 день, в пів года і в годовщину. А бідні люди збирають поминки 

тїко па той день, коли поховають умершого і в годовщину готовлють 
обід і приглашають людей па поминки і то тїко одних старих, дітвори 

пп кличуть. До трьох день ніколи пи слідує ховать умершого, бо ча¬ 

стенько по Росії бувають злу чаї, шо люди замирають па 3 дні, а пподї 
і на більше. Ни дуже давно в одні' губернї був злучай, шо женщина 
одна замирала на 7 день. Коли вона проснулась, то дохтярь, котрий 

приглядав за нею їсти їй пи давав зразу по багато. Попирвах дав 1 ло- 

жичку молока, потім 2 ложички, потім 3, а далі дав пів стакана, потім 
стакан. А уже па другий день під вечир позволив їй дать супу скором¬ 

ного і хлібця трохи. А на 3 день і борщу давалп і мнясця. Вона коли 
проснулась, то зараз же попросила їсти. Казала, шо дайте мінї їсти, я 

хочу здорово їсти. А дохторь їй одсовітував кажучи: Ні, голубочко, за¬ 

раз вредно, ти дуже довго спала, охляла так, шо треба табі їсти по 
троху, а то як зразу багато паїсиеь, то умреш. Вона послухалась і ска¬ 

зала: Ну ладно, ни давайте мінї їсти, а слухайте, шо я вам роскажу. 

І почала росказувать. Вона росказувала, шо до неї явив ся старик, 

сїдий-сїдий і в білї одежі, з довгою бородою і повів її по митарству. 

Виводив її по всіх усюдах. Водив її в ад, показував, хто за шо мучить 

ся і в рай водив, показував, як люди блаженствують і за шо вони цього 
заслужили і все до чиста вилїв рос-казать людям, тїко строго ва строго 

приказав пи кашть 3 слова, а то казав, як скажиш цї слова, то умреш 
і будиш за напослушаніє в аду так, шо вона тих слов нікому ни ска¬ 

зала. А пирид тим каже, як проснулась, той старик, шо водцв по ми¬ 

тарству, довів до воріт, пхнув каже, мене в спину і я проснулась. 

Був ппдавно злучай в одному хуторі ни иодалеко од нашої слободи. 

Одна жеищина скопчалась од родів. Її винисли на ніч в церкву; діло 
було зїмою так, шо в церкві було холодно. О півночі вона од холоду 

проснулась і догадалась, де вона є. Почала стукать в двері і кричать 

до цирковного сторожа: 'Дідусю, одчини! — І так вона неспільнії раз 
кричала і стукала в двері. Сторож чув і ходив до попа, доложив йому, 

шо покійниця проснулась і просить ся, шоб одчинили двері. Піп ви по¬ 

вірив і нн хотів іти до церкви одппрать дверей і сторожові ни дав ключів. 

Сторож разів три ходив до попа і просив, шоб він дав ключі або сам 

шоб пішов з ключами. ІІіп ни пішов. Ранком пішли иодивить ся, а бі¬ 

долашна покійниця витїзла в гроба і коди їй круто прийшло ся, то вона 
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зайшла у вівтарь і тая в куточку родила двоєшок і всі троє до світа 

позамерзали. Кажуть, шо попа за це судили і розстригли. 

Голів нескількя тому натад — уже давно, був злучай замираня в 

Шебекпнї. Замирала Параска Шапувалова; тепер її опуки живуть па 
Заголїівцї. Вона, кажуть, замирала на три дні'. Коли проснулась, то вона 

росказувала так: Прийшов, каже, до мене старпк, еїдий-еїдий, білий, як 

молоко і одежа еся була, як сніг біла і з довгою бородою; взяв, каже, 

мене за руку і повіз. Спустились ми, каже, в якусь глибочезну кручу 

і там була страшенна темрява. Я, каже, злякалась. Старик і каже: Нп 
бій ся, ти тут нп останиш ся. Тп тїко бій ся согрішать, коли будіїш па 

зимлї. У ті кручі я побачила видпмо-нпвидпмо людей, грішників і веї 
вони тирпіли разпі муки, хто за шо заслужив. Старик той водив мене 

мимо всіх мук і росказував, хто за віщо стражда. Там є такі, шо в смолі' 

киплять, хто за язик висить, хто за руку, хто за ногу, а пнші за грішне 
тіло висять. А ті жепщппп, шо своїх дітей присипали, сидять в огні по 

самі уші, піджарюють їх як свиней пп скребанпх. І чого тїко, каже, я 

там ви бачила, всього нп можу пирпказать. Бачила там і Кулпну Сябриху 

і вона туди попалась за те, шо тайком од свого чоловіка зналась з Гриць- 

ком Чиридником. Вона була привязана до жплїзпої пирикладипи за руки 

і за ноги, а під задницю огонь підпікав. Вона кричить там бідолашна 
нп благим матом. Побачивши мене, благала, шоб я пиридала її родичам, 

шоб вони молились за неї почаще, шоб поминали і шоб щедро роздавали 

бідним і нищим милостиву. — А коли вийшли ми з тим стариком з кручі, 

то пішли степом. Там росла трава і кой де кущики терну, а дерев ні¬ 

яких ни видно иїле. Там було пї темпо, пї ясно, а так, як райком до 

схід сонця. Там я побачила багато дітвори, кишать як комашня. Дїд 
і каже міні: Се вихрещені діти, котрі родились і їх ни поспілії охри- 

стить, або родитилї їх ни хотіли кристить скоро, все одкладалп на далі, 

поки дождались, шо дитина умерла. Так отці діти і в рай ни нопали 
і в ад ни попали так, шо вони обирають між адом і райом. — Коли я 

пройшла з ним іой степ, то зараз же побачила долину. На тій долині 
зелипь, цвіти разпі, аж у очах мерещуть ся. А пахнуть! Аж зачхала од 

разппх ароматів. Трохи далі' сади, пташки співають иа разні голоса, 

соловії і кппарейки і всякі всячини; е такі тицї, шо як заспівають, так 
аж душа мре, куди там грішиим нашим соловям з нею зрівнять ся. А по¬ 

года яка, аж дух радуїть ся. Ні холодно, і ні жарко, а так спбі ерес- 

твино, як ото у маю після дощику. Сопце сяє, нпначе сирибро блистпть, 

і видно, хоч по траві голки збірай. А людей там видимо пи видимо і всі 
в білих блискучих одїііїях, такі веселі, шо нпначе всі осаіхають ся. Хо- 

дють по лугу, по саду і цвіти зривають і июхають і пісні хвалебні бо- 

жествпппі співають. Б саду над головами анголї співають, літають у 
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воздусї, як птиці видимо ип видимо, все равно, як ото галїч пирид 
шквврпю, так роєм і виртять ся над садом. Мій проважатий і каже: 

Бачиш ти, раба божа, як тут гарно люди живуть? Це рай небесний, тут 
всі тїко правидні, котрі жили на зимлї і нп грішили. Творили добрі діла 

і слухались волі божої. Одпущу я тебе па землю і тп там покай ся 
і живи так, як вилить закон божий так, як написано в євангелії і тоді 
ти будиш в раю. Роскижи там всім своїм зиакомим, шо ти бачила. Нихаь 

і вони каюгь ся в гріхах. Тїко гляди, ни кажи нікому тих 3 слов, которі 
я тибі казав, як ми приходили близь сиридпни раю і ни кажи, шо я тпбі 

показував там. А як ни втерпиш, пошиєш росказувать, то будиш строго 

накачана. Тїко натякнеш одно слово, зараз же умреш і попадеш в пекло, 

де ти бачила всякі муки. 1 тп будиш там мучить ся біз кіпця. Так, шо 
я вам, мої голубочки, багато койчого росказала, а вже тих слов і ни 

скажу. Коли ми вернулись з тим стариком з раю, то пішли уже зовсім 

другою дорогою. Довів мене до якихсь воріт, я тїко пприступила поріг, 

він меие пхнув в спину і зачинив ворота, а я і проснулась. Дивлюсь, я 
лижу в домовині і кругом горять свічки... 

Після замираня баба Параска прожила 17 годів і вже жила ни так, 

як ранше, а часто ходиіа в церкву, що году в Київ ходила і нї одного, 

бувало, сліпця ни пропусте, всім мплостпну давала, скоромного і в рот 

ви брала. 

У осипи теж поминають родитплїв з мисочками, як і на Хоминї 

нидїлї, тїко вже на кладбпще ни ходють, а прав іють панахиди в церкві. 
В мисочках прпносють паляниці', булки, бублики і по стакапчику меду. 

Після павихиди попи все забирають спбі. Инші баби па Виникнень хо- 

дюіь з ннсапками на могилки з покійниками хрнстоеувать ся, у кого хто 

нидавно умер. Там розуміїть ся біз сліз ни обходить ся. Писанки ті 
опісля оддають пищим в милостиву. 

На Хоминї нидїлї днів за 2 до того дня, коли на ктадбищі будуть 

править панихиди, з кожного двоу а, хто тїко дума іти з мисочкою, ідуть 

баби або мужики з лопатами і нисуть по октунку піску. На кладбищі 

кожнії свою могилку лопатою поправля і потім посипають піском. Инші 
женщипн для могилок своїх покійних дітей нарвуть де нпбудь цвітів або 

травки і потрусють пад могилкою. 

На другий день після похороп миртвиця, іще одну ніч баби но¬ 

чують, остають ся канун доїдать: На стіл становлють миску куті з ме¬ 

дом. Як захоче яка нпбудь спать, пошиє дрімать, то другі баби пошнуть 

з неї свіять ся, шуткують: Ей Кулпна! чого ти головою кнваїш, тепер 

ниначе мух нима! Гляди, шоб покійпик ни приснпв ся. — Вона ото 
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пролупаїть ся, піднїмить ся на ноги, підійде до стола, ззїсть куті' 3-4 

ложки, трохи пробуркаїть ся і упєть сяде. І ото вони та» куняють до 

самого світу, поки всю кутю поїдять. А коли вже розвиднпть ся, роз- 

ходють ся по домах. Од скуки і шоб пп нападала дрімота, баби між 

собою гомонять, шо здумаїть ся. Більше всього росказують про покій¬ 

ників, хто скіко хварав, шо у його боліло, як умирав і инше. А як но¬ 

чують біля миртвиця, то вже нічого пи балагурють, сидять мовчки; як 

шо хто чита псалтир, тоді баби іще душче дрімають, чим на ту ніч, як 
канун доїдають. Росказнями занїмать ся иїльзя, а слухаючи псалтирь 

дрімота папада. А коли псалтиря ніхто ни чита, то баби занїмають ся 

розговором про мертвицїв і про всяку всячину. Ранше нескільки годів 
тому пазад, коли іще ни було грамотних, так тоді баби, котрі оставались 

почувать біля покійника, співали псалми. Співали, кажуть, дуже гарно, 

тїко які вже вони слова вживали, ні одна баба теперішня ни помне. 

Співали баби псалмів дуже давно, годів СО толу пазад, а тепер 

повилось багато грамотних, пошти за кожним покійником читають псал- 

тпрь так, шо з моди вже давно вийшло співаня псалмів. На ночовку 
бабів сходиться коли як. Ияодї ночують 5 — 6 баб. А бува, як напруть 
ся штук ЗО, піде і повирнуть ся. Глядя по времню: Як шо бува покій¬ 

ник в вїмню пору і на вразниках, так бабам робить нічого, вони і пруть 
ся язик почисагь розговорили. А в лїтку і в робоче времпя то всі за- 

наті робою так, шо приходють почувать тїко ті, хто ни способин до 

роботи і е кому остать ся в домі. 

Записав Павло Тарасевський. 
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ІЦурат Василь. Увільнене злочинна дівчиною в Бродах 1727 р. 
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Ціна тому 5 корон. 
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